
 

 

 

 

 

 

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:6/16 

КоторВарош 14.06.2016. 

 

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 
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На основу члана 30. став 1. алинеја 11. Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник Републике Српске“, број 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), члана 15. став 2. Одлуке о 

уређењу простора и грађевинском земљишту („Службени гласник Општине Котор 

Варош“, број 7/14, 12/14, 4/15, 12/15, 4/16) и члана 30 Статута Општине Котор Варош 

(„Службени гласник Општине Котор Варош“, број 3/14 и 4/16), Скупштина Општине 

Котор Варош на сједници одржаној дана 09.06.2016. године, донијела је: 

 

 

О Д Л У К У  
о давању сагласности Начелнику општине Котор Варош за потписивање уговора о закупу 

јавне површине непосредном погодбом са Фабриком дувана а.д. Бања Лука 

 

I 

Даје се сагласност Начелнику општине Котор Варош да потпише уговор о закупу јавне 

површине непосредном погодбом ради постављања привременог објекта (киоска) уз 

претходно прибављене локацијске услове, са Фабриком дувана а.д. Бања Лука, на период 

од пет (5) година на локацији к.ч. 785/1, КО Котор Варош, по цијени од 5КМ по м2 на 

мјесечном нивоу. 

II 

Закупнина из претходне тачке ове одлуке, уплаћује се сваке године унапријед за наредну 

годину, а то ће се регулисати уговором о закупу јавне површине непосредном погодбом 

ради постављања привременог објекта (киоска). 
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III 

Задужује се одјељење за финансије општинске управе општине Котор Варош да испостави 

фактуру за плаћање закупнине из тачке I ове Одлуке, сваке године до истека периода 

уговора, а све регулисано Уговором са закупцем. 

 

IV 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ,,Службеном гласнику   
Општине Котор Варош“. 
 
 
                                                   ПРЕДСЈЕДНИК 
Број:  01-022-75/16                                                              СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ               
Датум: 09.06.2016.године                                                        Ибрахим Палић,с.р. 
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На основу члана 15. став 1. Закона о трговини (''Службени гласник Републике 

Српске'', број: 6/07, 52/11  и 67/13), члана 13. Закона о занатско-предузетничкој 

дјелатности (''Службени гласник Републике Српске'', број: 117/11, 121/12 и 67/13),  члана 

21.  и 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 и 4/16),  Скупштина општине Котор-Варош, на 

сједници  одржаној  09.06.2016. године,  д о н о с и  

 

 

О Д Л У К У 

о измјенама  Одлуке о одређивању радног времена правним лицима и предузетницима 

који обављају трговинску, занатску и услужну дјелатност на подручју општине Котор 

Варош 

 

 

Члан 1. 

 

У Одлуци о одређивању радног времена правним лицима и предузетницима који обављају 

трговинску, занатску и услужну дјелатност на подручју општине Котор Варош 

(''Службени гласник општине Котор Варош'', број: 10/13), члан 3. мијења се и гласи: 

 

''Нерадним даном, односно недељом, могу да раде: трговине на мало прехрамбеним и 

непрехрамбеним производима, киосци, трговине на мало цвијећем, трговине на мало 

погребном опремом, аутопраоне и апотеке: 

 

- у времену од 7,00 до 21,00 час у зимском периоду, и 

- у времену од 7,00 до 22,00 часа у љетном периоду.'' 
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Члан 2. 

 

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

општине Котор-Варош. 

 

 

Број : 01-022- 89/16                                                                          ПРЕДСЈЕДНИК                                                                                                    

Датум: 09.06.2016.  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 

(број: 3/14 и 4/16), Скупштина општине Котор Варош на сједници одржаној дана 

09.06.2016. године, доноси: 

 

ОДЛУКУ 

о измјени Одлуке о јавним расправама у општини Котор Варош  

 

 

Члан 1. 

 

 У Одлуци о јавним расправама у општини Котор Варош („Службени гласник 

општине Котор Варош“, број: 4/04), члан 5. мијења се и гласи:  

„Јавна расправа спровешће се у року од 30 дана од дана стављања акта на јавну расправу.“ 

 

Члан 2. 

 

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

општине Котор Варош“. 

 

 

Број:01-022-76/16         ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 09.06.2016. године          СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                   Ибрахим Палић,с.р. 
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На основу члана 348. у вези са чланом 53. став 3.  Закона о стварним правима 

(„Службени гласник Републике Српске“, број:124/08, 58/09, 95/11 и 60/15), члана 30. 

Статута општине Котор Варош, („Службени гласник општине Котор Варош“, број 3/14), 
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Скупштина општине Котор Варош, у циљу коначног рјешавања имовинских односа у 

Новом Насељу на сједници одржаној дана 09.06.2016.године, доноси  

 

 

О Д Л У К У 
o рјешавању статуса грађевинских парцела 

 

I 

 Овом одлуком Општина Котор Варош утврђује да је од посебног интереса за ову 

јединицу локалне самоуправе регулисање правног статуса грађевинских парцела у Новом 

Насељу које су додијељене на кориштење ради изградње у складу са пројектом стамбеног 

збрињавања. 

 

II 

Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне послове ће по поднесеном 

захтјеву корисника права из тачке 1. или његовог правног сљедника провести поступак 

измјене рјешења којем је наведено право додијељено. 

 

III 

 Измјене се односе на тачку 1. у којој треба да се бришу ријечи „на општини Котор-

Варош са дијелом ½.  

 У тачки 2. умјесто ријечи „од дана добијања употребне дозволе, осим у изузетним 

случајевима и под условима предвиђеним Законом и Уредбом о условима и начину 

додјеле грађевинског земљишта без накнаде“ треба да стоје ријечи „од дана добијања 

права кориштења ради изградње“. 

 У тачки 3. умјесто ријечи „Основни суд у Koтор Вароши“ треба да стоје ријечи 

„Републичка управа за геодетске и имовинско правне послове - Подручна јединица Котор 

Варош“.  

У истој тачки умјесто ријечи „права кориштења неизграђеног градског грађевинског 

земљишта ради грађења“, треба да стоје ријечи „права на посјед непокретности и права 

својине кад се у тој катастарској општини формира јавна евиденција непокретности која 

ће то право уписивати“. 

 У истој тачки ријечи „уз забиљешку забране отуђења изграђеног градског 

грађевинског земљишта изградњом зграде на грађевинској парцели наведеној тачком 1. у 

року од 5 година од дана добијања употребне дозволе“ бришу се. 

 Додаје се тачка 4. која гласи: " Општина Котор Варош у складу са одредбом члана 

53. став 3. је сагласна да се без њеног даљег знања доносилац ове исправе упише са 

стањем посједа у евиденцију посједа која се води код Републичке управе за геодетске и 

имовинско правне послове - Подручна јединица Котор Варош и са правом својине кад се 

за то створе услови формирањем јавне евиденције непокретности која ће уписивати право 

својине (clausula intabulandi). 

 

IV 

Скупштина општине даје сагласност да носиоци права из тачке 1 и 2 ове одлуке, 

изврше цијепање предметних парцела у складу са Регулационим планом. Трошкове 

провођења поступка пред надлежним органима управе сноси подносилац захтјева. 



 БРОЈ 6/16 „СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ КОТОР-ВАРОШ“ Страна 5 

V 

 О извршењу ове одлуке стараће се одјељење за просторно уређење и стамбено-

комуналне послове и надлежни орган републичке управе. 

 

VI 

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

Општине Котор Варош“. 

 

          ПРЕДСЈЕДНИК 

Број: 01-022-74/16       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Датум: 09.06.2016. године                                                           Ибрахим Палић,с.р. 
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На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи РС („Службени гласник 

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

Варош (“Службени гласник општине Котор Варош”, број: 3/14 и 4/16), и Меморандума о 

разумијевању између општине Котор Варош и Развојног програма Уједињених нација 

(UNDP-a), од 30.04.2015.године, Скупштина општине Котор Варош на сједници одржаној 

дана  09.06.2016. године,  д о н о с и:   

                                

О Д Л У К У 

 

о усвајању  Ревидоване стратегије развоја oпштине Котор Варош 

 2016.-2020.  

 

 

I 

 

  Усваја се Ревидована стратегија развоја општине Котор Варош  2016.-2020.година 

која је урађена у складу са стандардизованом методологијом за планирање локалног 

развоја у БиХ (МиПРО), уз техничку подршку ILDP пројекта, у складу са  Меморандумом 

о разумијевању између општине Котор Варош и Развојног програма Уједињених нација 

(UNDP-a).    

II 

 

Ревизија Стратегије  развоја општине Котор Варош 2010-2020. је проведена на 

основу налаза независне евалуације за првих 5 година њене имплементације.  

 

III 

 

Ревидовану стратегију развоја за наредних пет година је  припремио Општински 

развојни Тим (ОРТ) који је оперативно водио процес, уз укључивање радних тијела, 

Секторских радних група, Интерсекторске групе за интеграцију аспеката смањења ризика 

од катастрофа и Партнерске групе (ПГ).  
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IV 

 

 Саставни дио ове одлуке је Ревидована стратегија развоја општине Котор Варош 

2016.-2020.године. 

V 

 

Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику 

Општине Котор Варош”. 

                                                                    

          ПРЕДСЈЕДНИК 

Број: 01-022-73/16       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Датум: 09.06.2016. године                                                           Ибрахим Палић,с.р. 
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На основу члана 30. алинеја 11. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, број 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), члана 348. Закона о стварним 

правима („Службени гласник Републике Српске“, број 124/08, 58/09, 95/11и 60/15) и члана 

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

3/14 и 4/16), Скупштина Општине Котор Варош на сједници одржаној дана 09.06.2016. 

године, донијела је: 

 

О Д Л У К У  

о начину и условима продаје непокретности, непосредном погодбом 

земљишта и објеката на к.ч.бр. 209/1, к.о. Шипраге у својини Општине Котор Варош 

 

I 

Утврђује се да је од посебног интереса за локални економски развој реализација 

инвестиционог пројекта достављеног од д.о.о. „Едо“ Шипраге. 

Под условима и на начин регулисан овом Одлуком врши се продаја непосредном 

погодбом дијела парцеле површине од 4000М2 означене као: к.ч.бр. 209/1, к.о. Шипраге, 

уписана у Пл. - број 472/2, к.о. Шипраге, посједник  – Општина Котор Варош, са 1/1 

дијела и припадајући објекти, дефинисани графички и нумерички према прилогу ове 

одлуке, купцу д.о.о. „Едо“ Шипраге ради инвестирања. 

Овлашћује се Начелник општине да спроведе процедуру цјепања предметне парцеле како 

је дефинисано у претходном ставу прије закључивања уговора о купопродаји. 

II 

Цијена непокретности из тачке I ове Одлуке износи 16.580,00KM а што је утврђено у 

складу са тржишном цијеном достављеном из Пореске управе и мишљења вјештака 

грађевинске струке. 
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III 

Саставни дио одлуке је инвестициони план достављен од стране купца. 

 

IV 

Овлашћује се Начелник Општине Котор Варош да, закључи уговор о купопродаји 

непокретности, а по претходно прибављеном мишљењу Правобранилаштва Републике 

Српске - Сједиште замјеника Бањалука.  

V 

Купац је дужан да плати купопродајну цијену - у року од 10 (десет) дана од дана 

закључења уговора о купопродаји, а предаја у посјед - извршиће се по уплати 

купопродајне цијене, најкасније у року од 8 (осам) дана, о чему ће бити сачињен записник.  

VI 

Купац је дужан - у року од једне године од дана закључења уговора о купопродаји, да 

прибави сву потребну документацију за реализацију инвестиције (локацијске услове и 

грађевинску дозволу), а у року од двије године - од дана када је грађевинска дозвола 

постала извршна, да започне изградњу објеката и реализацију инвестиције. 

У случају неиспуњења обавеза у остављеним роковима из става 1. ове тачке, продавац 

може раскинути уговор, и захтијевати накнаду штете.  

VII 

Купац парцеле не може мијењати намјену кориштења парцеле дефинисану у 

инвестиционом плану  - без сагласности Општине Котор Варош, а најмање за период од 99 

година.  

VIII 

Трошкове израде нотарске исправе, накнаду за укњижбу у јавним евиденцијама, и накнаду 

за промјену намјене пољопривредног у грађевинско земљиште, сноси купац.  

XI 

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

 

          ПРЕДСЈЕДНИК 

Број: 01-022-72/16       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Датум: 09.06.2016. године                                                           Ибрахим Палић,с.р. 
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На основу члана 30. алинеја 11. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, број 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), члана 348. Закона о стварним 

правима („Службени гласник Републике Српске“, број 124/08, 58/09, 95/11и 60/15) и члана 

30 Статута Општине Котор Варош („Службени гласник Општине Котор Варош“, број 3/14 

и 4/16), Скупштина Општине Котор Варош на сједници одржаној дана 09.06.2016. године, 

донијела је: 

 

О Д Л У К У  

о начину и условима продаје непокретности, непосредном погодбом 

земљишта на к.ч.бр. 705, к.о. Котор Варош у својини Општине Котор Варош 

 

I 

Утврђује се да је од посебног интереса за локални економски развој реализација 

инвестиционог пројекта достављеног од „Спортек“ д.о.о. Котор Варош. 

Под условима и на начин регулисан овом Одлуком врши се продаја непосредном 

погодбом  парцеле означене као: к.ч.бр. 705, к.о. Котор Варош, уписана у Пл. - број 

373/443, к.о. Котор Варош, посједник – Општина Котор Варош, са 1/1 дијела, купцу 

Спортек д.о.о. Котор Варош ради инвестирања. 

II 

Цијена непокретности из тачке I ове Одлуке износи 76.215,24 КМ а што је утврђено у 

складу са тржишном цијеном достављеном из Пореске управе. 

III 

Саставни дио одлуке је инвестициони план достављен од стране купца. 

IV 

Овлашћује се Начелник Општине Котор Варош да, закључи уговор о купопродаји 

непокретности, а по претходно прибављеном мишљењу Правобранилаштва Републике 

Српске - Сједиште замјеника Бањалука.  

V 

Купац је дужан да плати купопродајну цијену - у року од 10 (десет) дана од дана 

закључења уговора о купопродаји, а предаја у посјед - извршиће се по уплати 

купопродајне цијене, најкасније у року од 8 (осам) дана, о чему ће бити сачињен записник.  

VI 
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Купац је дужан - у року од једне године од дана закључења уговора о купопродаји, да 

прибави сву потребну документацију за реализацију инвестиције (локацијске услове и 

грађевинску дозволу), а у року од двије године - од дана када је грађевинска дозвола 

постала извршна, да започне изградњу објеката и реализацију инвестиције.  

У случају неиспуњења обавеза у остављеним роковима из става 1. ове тачке, продавац 

може раскинути уговор, и захтијевати накнаду штете.  

VII 

Купац парцеле не може мијењати намјену кориштења парцеле дефинисану у 

инвестиционом плану  - без сагласности Општине Котор Варош, а најмање за период од 99 

година.  

VIII 

Трошкове израде нотарске исправе, накнаду за укњижбу у јавним евиденцијама, и накнаду 

за промјену намјене пољопривредног у грађевинско земљиште, сноси купац.  

XI 

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

 

          ПРЕДСЈЕДНИК 

Број: 01-022-71/16       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Датум: 09.06.2016. године                                                           Ибрахим Палић,с.р. 

 

8 
На основу члана 30. алинеја 11. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, број 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), члана 348. Закона о стварним 

правима („Службени гласник Републике Српске“, број 124/08, 58/09, 95/11и 60/15) и члана 

30 Статута Општине Котор Варош („Службени гласник Општине Котор Варош“, број 3/14 

и 4/16), Скупштина Општине Котор Варош на сједници одржаној дана 09.06.2016. године, 

донијела је: 

 

О Д Л У К У  

о начину и условима продаје непокретности, непосредном погодбом 

земљишта и објеката на к.ч.бр. 283/1, к.о. Котор Варош у својини Општине Котор Варош 

I 

Утврђује се да је од посебног интереса за локални економски развој реализација 

инвестиционог пројекта достављеног од д.о.о. „Тргопром“ Котор Варош. 
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Под условима и на начин регулисан овом Одлуком врши се продаја непосредном 

погодбом  парцеле означене као: к.ч.бр. 283/1, к.о. Котор Варош, уписана у Пл. - број 

373/443, к.о. Котор Варош, посједник  – Општина Котор Варош, са 1/1 дијела и 

припадајући објекти дефинисани графички и нумерички према прилогу ове одлуке, купцу 

д.о.о. „Тргопром“ Котор Варош ради инвестирања. 

II 

Цијена непокретности из тачке I ове Одлуке износи 7.700,00 KM а што је утврђено у 

складу са тржишном цијеном достављеном из Пореске управе и мишљења вјештака 

грађевинске струке. 

III 

Саставни дио одлуке је инвестициони план достављен од стране купца. 

IV 

Овлашћује се Начелник Општине Котор Варош да, закључи уговор о купопродаји 

непокретности, а по претходно прибављеном мишљењу Правобранилаштва Републике 

Српске - Сједиште замјеника Бањалука.  

V 

Купац је дужан да плати купопродајну цијену - у року од 10 (десет) дана од дана 

закључења уговора о купопродаји, а предаја у посјед - извршиће се по уплати 

купопродајне цијене, најкасније у року од 8 (осам) дана, о чему ће бити сачињен записник.  

VI 

Купац је дужан - у року од једне године од дана закључења уговора о купопродаји, да 

прибави сву потребну документацију за реализацију инвестиције (локацијске услове и 

грађевинску дозволу), а у року од двије године - од дана када је грађевинска дозвола 

постала извршна, да започне изградњу објеката и реализацију инвестиције. 

У случају неиспуњења обавеза у остављеним роковима из става 1. ове тачке, продавац 

може раскинути уговор, и захтијевати накнаду штете.  

VII 

Купац парцеле не може мијењати намјену кориштења парцеле дефинисану у 

инвестиционом плану  - без сагласности Општине Котор Варош, а најмање за период од 99 

година.  

 



 БРОЈ 6/16 „СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ КОТОР-ВАРОШ“ Страна 11 

VIII 

Трошкове израде нотарске исправе, накнаду за укњижбу у јавним евиденцијама, и накнаду 

за промјену намјене пољопривредног у грађевинско земљиште, сноси купац.  

XI 

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

 

          ПРЕДСЈЕДНИК 

Број: 01-022-70/16       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Датум: 09.06.2016. године                                                           Ибрахим Палић,с.р. 

 

9 

 
На основу члана 30. Закона о  локалној самоуправи Републике Српске („Службени 

гласник Републике Српске“ број: 101/04, 42/05,118/05 и 98/13) члана 84. став 1. тачка 18. 

Закона о предшколском васпитању и образовању Републике Српске („Службени гласник 

Републике Српске“ бр: 79/15) и члана 30. Статута општине Котор Варош („Службени 

гласник општине Котор Варош“ број 3/14 и 4/16) Скупштина општине Котор Варош на 

сједници одржаној дана 09.06.2016.  годинe, доноси: 

О Д Л У К У 

 О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА РАСПИСИВАЊЕ КОНКУРСА ЗА УПРАЖЊЕНА 

РАДНА МЈЕСТА 

 

                                                              I 

 

Даје се сагласност на расписивање конкурса за сљедећа радна мјеста: 

1. Васпитач предшколске дјеце - 3 извршиоца на неодређено вријеме; 

2. Стручни сарадник социјални радник - 1 извршилац (приправник) до истека 

приправничког стажа; 

3. Секретар - 1 извршилац на неодређено вријеме; 

4. Правник - 1 извршилац (приправник) до истека приправничког стажа. 

 

                                                              II 

Ова oдлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном гласнику 

општине Котор Варош. 

          ПРЕДСЈЕДНИК 

Број: 01-022-69/16       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Датум: 09.06.2016. године                                                           Ибрахим Палић,с.р. 
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На основу члана 30. Закона о  локалној самоуправи Републике Српске („Службени 

гласник Републике Српске“ број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) члана 16. став 2. Закона о 

предшколском васпитању и образовању Републике Српске („Службени гласник Републике 

Српске“ број: 79/15) и члана 30. Статута општине Котор Варош („Службени гласник 

општине Котор Варош“ број: 3/14 и 4/16) Скупштина општине Котор Варош на сједници 

одржаној дана 09.06.2016. годинe, доноси: 

 

О Д Л У К У 

 О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА УТВРЂИВАЊА ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА 

НАСТАВАК РАДА И ОБАВЉАЊЕ ДЈЕЛАТНОСТИ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ 

 

I 

Покреће се поступак утврђивања испуњености услова за наставак рада и обављање 

дјелатности предшколске установе за ЈУ Дјечији вртић „Лариса Шугић“ Котор Варош. 

II 

Задужује се ЈУ Дјечији вртић „Лариса Шугић“ Котор Варош да у сарадњи са 

Одјељењем за привреду и друштвене дјелатности, Одјељењем за финансије и Одјељењем 

за просторно уређење и стамбено-комуналне послове у општинској управи Општине 

Котор Варош прикупи сву постојећу и обезбиједи неопходну документацију за добијање 

дозволе за рад Вртића. 

III 

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

општине Котор Варош. 

 

          ПРЕДСЈЕДНИК 

Број: 01-022-68/16       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Датум: 09.06.2016. године                                                           Ибрахим Палић,с.р. 
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На основу члана 38.  Закона о уређењу простора и грађењу (,,Службени гласник 

Републике Српске, број:40/13 и 106/15), и члана 30. Статута општине Котор 

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

Варош на сједници одржаној дана 09.06.2016. године,  д о н о с и  

 

 

О Д Л У К У 

   О  ДОНОШЕЊУ  РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА - „КАМЕНА КУЋА“ КОТОР ВАРОШ 

 

I 

 

 Доноси се Регулациони план „Камена Кућа“ Котор Варош (у даљем тексту: План). 

 

II 

 

Границе простора који је обухваћен Планом одређене су  у графичком дијелу 

елабората Плана. 

 

III 

  Плански период је 2016. -2026. године. 

  

IV 

Регулациони План је садржајно и методолошки усклађен са одредбама Закона о 

уређењу простора и грађењу (Сл.гл. РС 40/2013) и Правилником о начину израде, 

садржају и формирању докумената просторног уређења ("Службени гласник Републике 

Српске", бр: 69/13), те даје генералне услове и смјернице које ће бити подлога за израду 

детаљних урбанистичко-техничких услова. 

 

V 

О провођењу ове одлуке стараће се Одјељење за просторно уређење и стамбено 

комуналне послове . 

VI 

Ступањем на снагу ове одлуке, престају да важе раније донесени просторно-

плански документи проведбеног карактера, у дијелу у којем нису у сагласности са 

Планом. 

VII 

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

општине Котор Варош.“ 

 

 

          ПРЕДСЈЕДНИК 

Број: 01-022-67/16       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Датум: 09.06.2016. године                                                           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 и 4/16), Скупштина 

општине Котор-Варош на сједници одржаној дана 09.06.2016. 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, 1/15 и 15/15), у тачки 1. 

подтачки I, алинеји 8., ријечи „Невенко Петровић“ мијењају се ријечима „Марина 

Радоњић“.  

 

У истој тачки, подтачки II, у алинеји 7., ријечи „Мирослав Чупић“ мијењају се 

ријечима „Горан Малијевић“.  

 

У истој тачки, подтачки III, у алинеји 4. ријечи „Србољуб Керановић“ мијењају се 

ријечима „Горан Јокановић“. 

У истој тачки и подтачки, у алинеји 7. ријечи „Милан Црнић“ мијењају се ријечима 

„Грозда Шелвер“. 

 

У истој тачки, у подтачки V алинеја 3., ријечи „Бошко Томић“, мијењају се 

ријечима „Бојан Томић“. 

 

У истој тачки и подтачки, у алинеји 4. ријечи „Данијел Кузмић“ мијењају се 

ријечима „Дајана Недић“. 

 

 У истој тачки, у подтачки VIII алинеја 2., ријечи „Васиљ Кнежевић“, мијењају се 

ријечима „Зоран Тривуновић“. 

 

 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: 01-022-78/16        ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 09.06.2016. године         СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

         Ибрахим Палић,с.р. 
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На основу члана 30. и 52. Статута општине Котор Варош („Службени гласник 

општине Котор Варош“, број: 3/14 и 4/16), члана 45. став 1. алинеја 12. и члана 58.  

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  09.06.2016. године,  д о н о с и  

 

Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ  Е   

О ИЗМЈЕНИ РЈЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА 

 

1. У Рјешењу о именовању Надзорног одбора („Службени гласник општине Котор 

Варош“, број: 3/13, 15/14 7/15 и 3/16) у тачки 1. ријечи „Сања (Живко) 

Тривуновић“, мијења се и гласи: „Драгана (Драгољуб) Мирковић“. 

 

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 

 

Рјешењем Скупштине општине Котор Варош број: 01-022-45/13 од 28.03.2013. 

године именован је Надзорни одбор општине Котор Варош у мандатном периоду 2012.-

2016. године. 

У складу са чланом 39. Пословника о раду Скупштине општине Котор-Варош 

приједлог за чланове радних тијела подноси Комисија за избор и именовање. 

Комисија за избор и именовање поднијела је Скупштини општине приједлог за 

разрјешење те приједлог за именовање члана Надзорног одбора Општине Котор-Варош. 

На основу изложеног донесено је рјешење 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 Рјешења. 

ДОСТАВЉЕНО: 

- Мирковић Драгана 

- Тривуновић Сања 

- Рачуноводство  

 
 

Број: 01-022-77/16          ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум:  09.06.2016. 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 4/16) 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 измјенама и допунама Одлуке о комуналном реду на подручју 

територије општине Котор Варош, Скупштина општине Котор Варош, на сједници 

одржаној дана 09.06.2016. године, д о н о с и 

 

З  А  К  Љ  У  Ч  А  К 

 

о усвајању приједлога да се Одлука о измјенама и допунама Одлуке о комуналном реду на 

подручју територије општине Котор Варош усвоји у нацрту 

 

 

1. Скупштина општине Котор Варош сматра да је неопходно да се Одлука о 

измјенама и допунама Одлуке о комуналном реду на подручју територије општине 

Котор Варош усвоји у нацрту, те да се упути у јавну расправу. 

 

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

општине Котор Варош“. 

 

 

 

Број: 01-022-94/16                                                                             ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 09.06.2016. године                                                        СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                         Ибрахим Палић,с.р. 

 

15 
На основу члана 30. Статута општине Котор Варош („Службени гласник општине 

Котор Варош“, број: 3/14 и 4/16) и члана 102. и 118. 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 измјенама и допунама Одлуке о комуналном реду на 

подручју општине Котор Варош - у нацрту, Скупштина општине Котор Варош на 

сједници одржаној дана 09.06.2016. године,  д о н о с и  

 

З  А  К  Љ  У  Ч  А  К 

о усвајању Одлуке о измјенама и допунама Одлуке о комуналном реду на подручју 

општине Котор Варош - у нацрту 

 

 

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

о комуналном реду на подручју општине Котор Варош - у нацрту и упућује га на 
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јавну расправу, јер се истим 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 Одсијек за инспекцијеске 

послове и комуналну полицију, који се истовремено обавезује да уз приједлог 

Одлуке о измјенама и допунама Одлуке о комуналном реду на подручју општине 

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: 01-022-82/16                                                                               ПРЕДСЈЕДНИК 

  Датум:  09.06.2016. 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 4/16) и члана 102. и 118. 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 комуналним таксама - у нацрту, Скупштина општине 

Котор Варош на сједници одржаној дана 09.06.2016. године,  д о н о с и  

 

З  А  К  Љ  У  Ч  А  К 

о усвајању Одлуке о комуналним таксама - у нацрту 

 

 

1. Скупштина општине Котор Варош усваја Одлуку о комуналним таксама - у нацрту 

и упућује га 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 Одјељење за просторно 

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

које се истовремено обавезује да уз приједлог Одлуке о комуналним таксама, 

достави Скупштини општине и извјештај о резултатима јавне расправе, са 

мишљењима и приједлозима изнесеним у истој. 
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4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном 

гласнику општине Котор Варош“. 

 

 

  Број: 01-022-83/16                                                                                 ПРЕДСЈЕДНИК 

  Датум:  09.06.2016. године                                                          СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                Ибрахим Палић,с.р. 

  

17 
На основу члана 30. Статута општине Котор Варош („Службени гласник општине 

Котор Варош“, број: 3/14 и 4/16) 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 Извјештаја о реализацији Стратегије развоја општине Котор Варош за 

2015. годину, Скупштина општине Котор Варош, на сједници одржаној дана 09.06.2016. 

године, д о н о с и 

 

З  А  К  Љ  У  Ч  А  К 

 

о усвајању Извјештаја о реализацији Стратегије развоја општине Котор Варош за 2015. 

годину 

 

 

1. Скупштина општине Котор Варош усваја Извјештај о реализацији Стратегије 

развоја општине Котор Варош за 2015. годину. 

 

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

општине Котор Варош“. 

 

 

Број: 01-022-96/16                                                                               ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 09.06.2016. године                                                        СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

              Ибрахим Палић,с.р. 

18 
На основу члана 30. Статута општине Котор Варош („Службени гласник општине 

Котор Варош“, број: 3/14 и 4/16) 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 09.06.2016. године,             

д о н о с и 

 

З  А  К  Љ  У  Ч  А  К 

 

о намјенском трошењу средстава остварених продајом непокретности 

 

 

1. Сва средства остварена од продаје непокретности у власништву Општине 

преусмјерити за инфраструктурне објекте, како би се и осталим привредницима 
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омогућило да стекну одређене погодности, а приоритет је изградња водовода у 

Забрђу и уређење пословне зоне Стрелиште. 

 

 

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

општине Котор Варош“. 

 

 

Број: 01-022-92/16                                                                             ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 09.06.2016. године                                                        СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                        Ибрахим Палић,с.р. 

 

 

19 
 

На основу члана 30. Статута општине Котор Варош („Службени гласник општине 

Котор Варош“, број: 3/14 и 4/16) 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 усвајању ревидоване Стратегије развоја општине Котор 

Варош за период 2016-2020. године, Скупштина општине Котор Варош, на сједници 

одржаној дана 09.06.2016. године, д о н о с и 

 

 

З  А  К  Љ  У  Ч  А  К 

 

о усвајању Плана имплементације Стратегије развоја за период 2016-2018. године 

 

 

 

1. Скупштина општине Котор Варош усваја План имплементације Стратегије развоја 

за период 2016-2018. године, чији је саставни дио и План имплементације за 2016. 

годину, а који су саставни дио ревидоване Стратегије развоја за период 2016-2020 

година. 

 

 

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

општине Котор Варош“. 

 

 

 

Број: 01-022-95/16                                                                             ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 09.06.2016. 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 4/16) 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 09.06.2016. године,             

д о н о с и 

 

З  А  К  Љ  У  Ч  А  К 

о покретању иницијативе за модернизацију пута Вагани-Варјаче-Ђурашиновићи 

 

 

 

1. Задужује се Начелник општине Котор Варош да се писменим путем обрати 

Министарству саобраћаја и веза у Влади Републике Српске, тражећи помоћ за 

модернизацију пута Вагани-Варјаче-Ђурашиновићи у дужини од 2,5 km. 

 

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

општине Котор Варош“. 

 

 

 

Број: 01-022-93/16                                                                             ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 09.06.2016. године                                                        СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                         Ибрахим Палић,с.р. 

21 

 
На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

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

(број: 3/14 и 4/16) и члана 109. 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, разматрајући иницијативу групе родитеља ученика ОШ „Свети 

Сава“ Котор Варош, доноси: 

 

З А К Љ У Ч А К 

поводом иницијативе групе родитеља ученика ОШ „Свети Сава“ Котор Варош 

 

 

1. Скупштина општине Котор Варош није надлежна да покрене иницијативу за смјену 

директора ОШ „Свети Сава“ Котор Варош. 

 

2. Скупштина општине заузима став да је очување здравља дјеце основни задатак свих 

субјеката који имају дужност и одговорност да се старају о истом, те да уколико је било 
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чијим чињењем или пропуштањем дужног чињења здравље и сигурност дјеце доведено у 

питање, одговорна лица треба да сносе санкције. 

 

3. Овај закључак прослиједити Министарству просвјете и културе и Школском одбору 

ОШ „Свети Сава“ Котор Варош, како би, уколико утврде да постоји било каква 

одговорност директора ОШ „Свети Сава“ Котор Варош због уочених неправилности 

приликом инспекцијског прегледа у школи, а у смислу Закона о основном образовању и 

васпитању, покрене поступак одговорности директора. 

 

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

Општине Котор Варош. 

 

Број: 01-022-85/16                                                                             ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 09.06.2016. 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 

(број: 3/14 и 4/16) и члана 109. 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, разматрајући иницијативу Привредног савјета општине Котор 

Варош на сједници одржаној дана 09.06.2016. године, доноси: 

 

З А К Љ У Ч А К 

о наставку модернизације регионалног пута Р-413 Котор Варош-Кнежево  

 

 

1. Приоритет за привредни развој општине Котор Варош представља наставак радова на 

модернизацији регионалног пута Р-413 Котор Варош-Кнежево. 

 

2. Задужује се начелник Општине да овај закључак достави Јавном предузећу „Путеви 

Републике Српске“ и Министарству саобраћаја и веза.  

 

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

Општине Котор Варош. 

 

Број: 01-022-87/16                                                                              ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 09.06.2016. године                                                        СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                         Ибрахим Палић,с.р. 
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23 

 
На основу члана 30. Статута општине Котор Варош („Службени гласник општине 

Котор Варош“, број: 3/14 и 4/16) 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 Извјештаја о раду ЈУ Центар за социјални рад Котор-Варош за 2015. 

годину, Скупштина општине Котор Варош, на сједници одржаној дана 09.06.2016. године, 

д о н о с и 

 

З  А  К  Љ  У  Ч  А  К 

 

о усвајању извјештаја о раду ЈУ Центар за социјални рад Котор-Варош за 2015. Годину 

 

 

1. Скупштина општине Котор  Варош усваја Извјештај о раду ЈУ Центар за социјални 

рад Котор-Варош за 2015. годину. 

 

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

општине Котор Варош“. 

 

 

ДОСТАВЉЕНО 

1. ЈУ Центар за социјални рад Котор-Варош за 2015. годину  

2. Архива 

 

 

Број: 01-022-88/16                                                                              ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 09.06.2016. године                                                        СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                          Ибрахим Палић,с.р. 

  

24 
На основу члана 30. Статута општине Котор Варош („Службени гласник општине 

Котор Варош“, број: 3/14 и 4/16) 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 Плана рада ЈУ „Центар за културу, спорт и информисање“ Котор Варош 

за 2016. годину, Скупштина општине Котор Варош, на сједници одржаној дана 09.06.2016. 

године, д о н о с и 

 

З  А  К  Љ  У  Ч  А  К 

 

о усвајању Плана рада ЈУ „Центар за културу, спорт и информисање“ Котор Варош за 

2016. годину 

 

 

1. Скупштина општине Котор Варош усваја План рада ЈУ „Центар за културу, спорт и 

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

општине Котор Варош“. 

 

 

ДОСТАВЉЕНО 

1. ЈУ „Центар за културу, спорт и информисање“ Котор Варош 

2. Архива 

 

 

Број: 01-022-90/16                                                                              ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 09.06.2016. године                                                        СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                          Ибрахим Палић,с.р. 

 

 

25 
На основу члана 30. Статута општине Котор Варош („Службени гласник општине 

Котор Варош“, број: 3/14 и 4/16) 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 Извјештаја о раду ЈУ „Народна библиотека“ Котор-Варош за 2015. 

годину, Скупштина општине Котор Варош, на сједници одржаној дана 09.06.2016. године, 

д о н о с и 

 

З  А  К  Љ  У  Ч  А  К 

 

О УСВАЈАЊУ ИЗВЈЕШТАЈА О РАДУ ЈУ „НАРОДНА БИБЛИОТЕКА“ КОТОР-ВАРОШ 

ЗА 2015. ГОДИНУ 

 

 

1. Скупштина општине Котор  Варош усваја Извјештај о раду ЈУ „Народна 

библиотека“ Котор-Варош за 2015. годину. 

 

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

општине Котор Варош“. 

 

 

 

ДОСТАВЉЕНО 

1. ЈУ „Народна библиотека“ Котор-Варош   

2. Архива 

 

 

Број: 01-022-81/16                                                                             ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 09.06.2016.године                                                        СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                         Ибрахим Палић,с.р. 
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26 

 
На основу члана 30. Статута општине Котор Варош („Службени гласник општине 

Котор Варош“, број: 3/14 и 4/16) 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 Консолидованог извјештаја о извршењу буџета Општине Котор-Варош 

за период од 01.01. до 31.12.2015. године, Скупштина општине Котор Варош на сједници 

одржаној дана 09.06.2016. године,   д о н о с и  

 

З  А  К  Љ  У  Ч  А  К 

о усвајању Консолидованог извјештаја о извршењу буџета Општине Котор-Варош за 

период од 01.01. до 31.12.2015. године 

 

1. Скупштина општине Котор Варош усваја Консолидовани извјештај о извршењу 

буџета Општине Котор-Варош за период од 01.01. до 31.12.2015. године. 

 

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

гласнику општине Котор Варош“. 

 

 

 

  Број: 01-022-91/16                                                                                  ПРЕДСЈЕДНИК 

  Датум: 09.06.2016. године                                                           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                    Ибрахим Палић,с.р. 

 

27 

 
На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

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

(број: 3/14 и 4/16) и Одлуке о уређењу простора и грађевинском земљишту („Службени 

гласник Општине Котор Варош“, број 7/14, 12/14, 4/15, 12/15, 4/16), Скупштина општине 

Котор Варош на сједници одржаној дана 09.06.2016. године, доноси: 

 

 

З А К Љ У Ч А К 

о цијепању к.ч. 862 к.о. Котор Варош у својини Општине Котор Варош  

 

1. Скупштина општине доноси закључак о цијепању к.ч. 862 к.о. Котор Варош у својини 

Општине Котор Варош, парцела је дефинисана графички и нумерички а према графичком 

прилогу који је саставни дио ове Одлуке. 
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2. Овлашћује се Начелник општине да спроведе процедуру цијепања предметне парцеле 

како је дефинисано у претходном ставу. 

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

 

Број: 01-022-84/16                                                                      ПРЕДСЈЕДНИК  

Датум: 09.06.2016. године                                                     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

            Ибрахим Палић,с.р. 

 

28 

 
На основу члана 30. Статута општине Котор Варош („Службени гласник општине 

Котор Варош“, број: 3/14 и 4/16) и члана 102. и 118. Пословника о раду Скупштине 

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

и 16/15), након разматрања Статута о измјени Статута општине Котор-Варош - у нацрту, 

Скупштина општине Котор Варош на сједници одржаној дана 09.06.2016. године,              

д о н о с и  

З  А  К  Љ  У  Ч  А  К 

О УСВАЈАЊУ СТАТУТА О ИЗМЈЕНИ СТАТУТА ОПШТИНЕ КОТОР-ВАРОШ - У 

НАЦРТУ 

 

1. Скупштина општине Котор Варош доноси Статут о измјени Статута општине 

Котор-Варош - у нацрту и упућује га на јавну расправу, јер се истим 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 Стручна служба СО-е, 

која се истовремено обавезује да уз приједлог Статута о измјенама и допунама 

Статута општине 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: 01-022-86/16                                                                       ПРЕДСЈЕДНИК  

Датум: 09.06.2016. године                                                     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

            Ибрахим Палић,с.р. 
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29 
 

На основу члана 30. Статута општине Котор Варош („Службени гласник општине 

Котор Варош“, број: 3/14 и 4/16) 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 Извјештаја о раду ЈУ Дјечији вртић „Лариса Шугић“ Котор-Варош за 

прво полугодиште радне 2015/2016. године са финансијским показатељима, Скупштина 

општине Котор Варош, на сједници одржаној дана 09.06.2016. године,  д о н о с и 

 

З  А  К  Љ  У  Ч  А  К 

 

о усвајању извјештаја о раду ЈУ Дјечији вртић „Лариса Шугић“ Котор-Варош за прво 

полугодиште радне 2015/2016. године са финансијским показатељима 

 

 

1.  Скупштина општине Котор Варош усваја Извјештај о раду ЈУ Дјечији вртић „Лариса 

Шугић“ Котор-Варош за прво полугодиште радне 2015/2016. године са финансијским 

показатељима. 

 

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

општине Котор Варош“. 

 

 

ДОСТАВЉЕНО 

1. ЈУ Дјечији вртић „Лариса Шугић“ Котор-Варош 

2. Архива 

 

Број: 01-022-80/16                                                                       ПРЕДСЈЕДНИК  

Датум: 09.06.2016. године                                                     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

            Ибрахим Палић,с.р. 

 

30 
На основу члана 148. 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 09.06.2016. године, доноси 

 

Закључак 

о изради пречишћеног текста Одлуке о уређењу простора и грађевинском земљишту 

 

1.  Задужује се Комисија за прописе, статутарна питања и Пословник да у року од 

10 дана од дана ступања на снагу овог закључка, изради пречишћени текст Одлуке о 

уређењу простора и грађевинском земљишту. 
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 2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у Службеном 

гласнику Општине Котор Варош. 

 

Број: 01-022-79/16                                                                       ПРЕДСЈЕДНИК  

Датум: 09.06.2016. године                                                      СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

            Ибрахим Палић,с.р. 
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Р.бр                                                    САДРЖАЈ                                                          Стр 

1. Одлука о давању сагласности Начелнику општине Котор Варош за 

потписивање уговора о закупу јавне површине непосредном погодбом 

са Фабриком дувана а.д. Бања Лука 

 

   1 

2. Одлука о измјенама  Одлуке о одређивању радног времена правним 

лицима и предузетницима који обављају трговинску, занатску и 

услужну дјелатност на подручју општине Котор Варош 

 

   2 

3. Одлука о измјени Одлуке о јавним расправама у општини Котор Варош  

 

   3 

4. Одлука o рјешавању статуса грађевинских парцела 

 

   3 

5. Одлука о усвајању  Ревидоване стратегије развоја oпштине Котор 

Варош 2016.-2020.  

 

   5 

6. Одлука о начину и условима продаје непокретности, непосредном 

погодбом земљишта и објеката на к.ч.бр. 209/1, к.о. Шипраге у својини 

Општине Котор Варош 

 

   6 

7. Одлука о начину и условима продаје непокретности, непосредном 

погодбом земљишта на к.ч.бр. 705, к.о. Котор Варош у својини 

Општине Котор Варош 

 

   8 

8. Одлука о начину и условима продаје непокретности, непосредном 

погодбом земљишта и објеката на к.ч.бр. 283/1, к.о. Котор Варош у 

својини Општине Котор Варош 

 

   9 

9. Одлука о давању сагласности за расписивање конкурса за упражњена 

радна мјеста 

 

  11 

10. Одлука о покретању поступка утврђивања испуњености услова за 

наставак рада и обављање дјелатности предшколске установе 

  12 

11. Одлука  о доношењу  Регулационог плана - „Камена кућа“ Котор Варош 

 

  13 

12. Рјешење о измјенама Рјешења o именовању чланова привремених 

савјета мјесних заједница 

 

  14 

13. Рјешење о измјени Рјешења о именовању Надзорног одбора 

 

  15 

14. Закључак о усвајању приједлога да се Одлука о измјенама и допунама 

Одлуке о комуналном реду на подручју територије општине Котор 

Варош усвоји у нацрту 

  16 
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15. Закључак о усвајању Одлуке о измјенама и допунама Одлуке о 

комуналном реду на подручју општине Котор Варош - у нацрту 

 

  16 

16. Закључак о усвајању Одлуке о комуналним таксама - у нацрту   17 

17. Закључак о усвајању Извјештаја о реализацији Стратегије развоја 

општине Котор Варош за 2015. годину 

 

  18 

18. Закључак о намјенском трошењу средстава остварених продајом 

непокретности 

 

  18 

19. Закључак о усвајању Плана имплементације Стратегије развоја за 

период 2016-2018. године 

 

  19 

20. Закључак о покретању иницијативе за модернизацију пута Вагани-

Варјаче-Ђурашиновићи 

 

  20 

21. Закључак поводом иницијативе групе родитеља ученика ОШ „Свети 

Сава“ Котор Варош 

 

  20 

22. Закључак о наставку модернизације регионалног пута Р-413 Котор 

Варош-Кнежево  

 

  21 

23. Закључак о усвајању извјештаја о раду ЈУ Центар за социјални рад 

Котор-Варош за 2015. годину 

 

  22 

24. Закључак о усвајању Плана рада ЈУ „Центар за културу, спорт и 

информисање“ Котор Варош за 2016. годину 

 

  22 

25. Закључак о усвајању Извјештаја о раду ЈУ „Народна библиотека“ 

Котор-Варош за 2015. годину 

 

  23 

26. Закључак о усвајању Консолидованог извјештаја о извршењу буџета 

Општине Котор-Варош за период од 01.01. до 31.12.2015. године 

 

  24 

27. Закључак о цијепању к.ч. 862 к.о. Котор Варош у својини Општине 

Котор Варош  

 

  24 

28. Закључак о усвајању Статута о измјени Статута Општине Котор-Варош 

- у нацрту 

 

  25 

29. Закључак о усвајању извјештаја о раду ЈУ Дјечији вртић „Лариса 

Шугић“ Котор-Варош за прво полугодиште радне 2015/2016. године са 

финансијским показатељима 

 

  26 
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30. Закључак о изради пречишћеног текста Одлуке о уређењу простора и 

грађевинском земљишту 

  26 

                

         САДРЖАЈ 

 
 

 

 


