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1
На основу члана 102. став 1. тачка 8. Устава Републике Српске, члана 30. став 1.
алинеја 1. и члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике
Српске'', број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), Скупштина општине Котор Варош, на
сједници одржаној дана 07.07.2016. године, д о н о с и
С Т А Т У Т
О ИЗМЈЕНИ СТАТУТА ОПШТИНЕ КОТОР ВАРОШ
Члан 1.
У Статуту Општине Котор-Варош („Службени гласник Општине Котор Варош“,
број: 3/14 и 4/16), у члану 34., став 6. брише се.
Члан 2.
Овај Статут о измјени Статута Општине Котор Варош ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у „Службеном гласнику Општине Котор Варош“.
Број: 01-022-101/16
Датум: 07.07.2016. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Ибрахим Палић,с.р.

2
На основу члана 59. 62. и 66. Закона о задуживању, дугу и гаранцијама
Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 71/12), члана 30. став
1. алинеја 23. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
број 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана 30. став 1. алинеја 22. Статута Општине
Котор Варош („Службени гласник Општине Котор Варош“, број 3/14 и 4/16),
Скупштина општине Котор Варош на сједници одржаној дана 07.07.2016. године, д о
носи
ОДЛУКУ
о допуни Одлуке o кредитном задужењу Oпштине Котор-Варош
I
У Одлуци o кредитном задужењу Oпштине Котор-Варош („Службени гласник
Општине Котор Варош, број: 12/15) у тачки III иза ставке „Санација одрона пута и
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уклањање клизишта на путу Врбањци – Растик, Врбањци“ додаје се нова ставка
„Наставак асфалтирања улице Патријарха Павла у Новом Насељу“.
II
Ова oдлука ступа на снагу осмог дана од дана доношења, а објавиће се у
„Службеном гласнику Општине Котор Варош“.
Број: 01-022-111/16
Датум: 07.07.2016. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Ибрахим Палић,с.р.

3
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), Плана
капиталних инвестиција општине Котор Варош за период 2011-2015. година, од
29.12.2010.године и Одлуке Скупштине општине о начину и процедури ажурирања
Плана капиталних инвестиција општине Котор Варош, од 29.12.2010.године,
Скупштина општине Котор Варош на сједници одржаној дана 07.07.2016. године д о
н о с и:
ОДЛУКУ
о измјенама Одлуке о усвајању годишњег Плана капиталних инвестиција општине
Котор Варош за 2016.годину
Члан 1.
У Одлуци о усвајању годишњег Плана капиталних инвестиција општине Котор
Варош за 2016. годину у табеларном дијелу Одлуке, ставке „Асфалтирање прилазног
пута Дому здравља "Свети Пантелејмон", ставка „Постављање расвјете у Доњем
Варошу“ и ставка „Измјештање спомен обиљежја борцима отаџбинског рата у МЗ
Масловаре“, бришу се.
Члан 2.
Задужује се начелник Општине и одјељење за финансије да средства предвиђена
за горе наведене ставке реалоцирају на „грантове за капиталну помоћ вјерским
заједницама“, у износу од 15.000,00 КМ; текући грант за ЈЗУ Дом здравља Свети
Пантелејмон у износу од 14.000,00 КМ и текући грант Одбојкашком клубу Котор
Варош, у износу од 7.000,00 КМ.
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном
гласнику Општине Котор Варош”.

Број: 01-022-106/16
Датум: 07.07.2016. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Ибрахим Палић,с.р.
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4
На основу члана 63. тачка 8. Закона о уређењу простора и грађењу (,,Службени
гласник Републике Српске“, број: 40/13, 106/15), члана 30. Статута општине Котор
Варош (,,Службени гласник Општине Котор Варош“, број: 3/14 и 4/16), Скупштина
општине Котор Варош, доноси:
ОДЛУКА
O ВИСИНИ И НАЧИНУ ОБРАЧУНА НАКНАДЕ ЗА ПРИПРЕМУ И ИЗРАДУ
УРБАНИСТИЧКО ТЕХНИЧКИХ УСЛОВА И СТРУЧНОГ МИШЉЕЊА
I
Овом одлуком утврђује се висина накнаде за израду урбанистичко-техничких
услова за изградњу и реконструкцију индивидуалних, стамбених и индивидуалних
стамбено-пословних објеката бруто грађевинске површине до 400 m2 и објекте за које
није потребна грађевинска дозвола према одредбама Закона о уређењу простора и
грађењу и то:
 стамбени објекти до 200m2 бруто грађевинске површин 0,50КМ по m2 БГП-а.
 стамбени објекти од 200 до 400m2 бруто грађевинске површине 0,75КМ по m2
БГП-а.
 стамбено-пословни објекти до 200m2 бруто грађевинске површине 0,75КМ по
m2 БГП-а.
 индивдуално стамбено-пословни објекти од 200 до 400m2 бруто грађевинске
површине 1,00 КМ по m2 БГП-а.
Помоћни објекти и сви други објекти (описани чланом 125. Закона о уређењу
простора и грађењу) 1КМ по m2 са минималном цијеном од 75КМ.
II
За све наведене објекте утврђује се минимална цијена израде у износу од 75КМ за
стамбене објекте и 100КМ за стамбено-пословне објекте.
III
Утврђена накнада уплаћује се приликом издавања локацијских услова а према
рјешењу надлежног општинског органа, а у случајевима када је инвеститор Општина
Котор Варош, нe плаћају се накнаде.
IV
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ,,Службеном гласнику
Општине КоторВарош“.
Број: 01-022-113/16
Датум: 07.07.2016. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Ибрахим Палић,с.р.
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На основу члана 30. став 1. алинеја 2. Закона о локалној самоуправи ("Службени
гласник Републике Српске", број: 101/04, 42/05, 118/05), Закона о комуналним
дјелатностима ("Службени гласник Републике Српске", број: 124/11) 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: 07.07.2016. године,
доноси
О Д Л У К У
о давањ у сагласности на цијен е ком уналних усл уга
I
Овом Одлуком даје се сагласност на цијене комуналних услуга комуналног
предузећа „Бобас“ а.д. Котор Варош, како слиједи:
А) ЦЈЕНОВНИК ВОДЕ
-фиксна цијена воде
1.

2.

3.

4.

Ред,бр.

ПРОФИЛ

Цијена без ПДВ-а/мј.

Цијена са ПДВ-ом
(КМ)/мј.

1.

½“

1,00

1,17

2.

¾“

1,35

1,58

3.

1“

2,15

2,52

4.

5/4“

2,35

2,75

5.

6/4“

4,50

5,26

6.

2“

11,50

13,45

7.

3“

13,20

15,44

Потрошачи у стамбеним зградама чији је водомјер заједнички, без обзира на профил,
плаћају фиксну цијену воде по домаћинству у износу од 0,50 КМ без ПДВ-а.
Потрошачи у пословним објектима чији је водомјер заједнички, без обзира на
профил, плаћају фиксну цијену воде по пословном објекту у износу од 0,50 КМ без ПДВ-а.
-цијена воде по м3
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2.
Елементи

1. Вода - привреда
2. Водадомаћинства
Вода-остали
корисници: школе,
болнице, вртићи,
хуманитарне
организације,
вјерске установе
3.

Вода-остале
дјелатности: фарме

4. Канализација привреда
домаћинства
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3.

4.

5.

Јед.
мјере

Цијена без ПДВ-а (КМ)

Цијена са ПДВ-ом (КМ)

m3
m3

2,40
0,78

2,81
0,91

m3

0,91

1,06

m3

1,04

1,22

m3

0,25

0,29

и

Б) ЦЈЕНОВНИК СМЕЋА ЗА ГРАДСКА ПОДРУЧЈА
1.
Ред.
бр.
1.

2.

2.
Елементи

3.

4.

5.

Јед. мј.

Цијена без ПДВ-а (КМ)

Цијена са ЦДВ-ом (КМ)

0,29

0,34

0,37

0,43

0,55

0,64

Адвокатске канцеларије,
банке, интелектуалне
услуге, салони намјештаја,
складишта, дисконти пића,
канцеларије, осигуравајућа
друштва, школе, болнице

m2

Продавнице текстила, обуће,
бијеле технике цвјећаре,
књижаре, златаре, оптичари,
обућари, кројачи, сервиси,
љекарске ординације,
фризерски салони, пржионице
кафе, бутици

m2

m2

3.
Продавнице мјешовите робе,
аутодијелова, бензинске пумпе
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Ресторани, кафе барови,
меснице, бифеи, ћевапџинице,
бурекџинице, сластичарне,
пекаре, трафике, грилови

5.

Манипулативни трошкови

6.

Смеће - домаћинства

Страна 6

m2

m2

0,68

0,80

1,50

1,76

0,12

0,14

В) ЦЈЕНОВНИК СМЕЋА ЗА РУРАЛНА ПОДРУЧЈА
1.

2.

3.

4.

5.

Ред.
бр.

Елементи

Јед. мј.

Цијена без ПДВ-а (КМ)

Цијена са ЦДВ-ом (КМ)

Смеће - домаћинства

Паушал

4,50

5,30

Смеће - пословни објекти

Паушал

12,00

14,04

Манипулативни трошкови

-

1,50

1,76

1.
2.

3.

Рурално подручје обухвата подручја мјесних заједница Крушево Брдо, Шипраге,
Грабовица, Ободник, Масловаре, Врбањци, Липље, Вагани, Забрђе, као и руралне дијелове
подручја мјесне заједнице Котор Варош, а то су: Равне, Баштина, Билице, Вишевице,
Дуратовци, Јакотина и Соколине.
Г) ЦЈЕНОВНИК ДИМЊАЧАРСКИХ УСЛУГА ЗА ГРАДСКА ПОДРУЧЈА
1
Ред.
бр.
1.
2.

3.

4.

5.

6.

2

3

4

Елементи

Цијена без ПДВ-а (КМ)

Цијена са ЦДВ-ом (КМ)

10,00

11,70

7,00

8,19

10,00

11,70

15,00

17,55

20,00

23,40

30,00

35,10

Провјера исправности и функционисања
димовних објеката
Чишћење димовних објеката
(по димњаку) - Индивидуални стамбени
објекти
Чишћење димовних објеката
(по димњаку) - Стамбене зграде са двије
етаже
Чишћење димовних објеката
(по димњаку) - Стамбене зграде преко
двије етаже
Чишћење димовних објеката
(по димњаку) - Пословни објекти до
двије етаже
Чишћење димовних објеката
(по димњаку) - Пословни објекти преко
двије етаже
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Д) ЦЈЕНОВНИК ДИМЊАЧАРСКИХ УСЛУГА ЗА РУРАЛНА ПОДРУЧЈА
1
Ред.
бр.
1.
2.

3.

4.

5.

6.

2

3

Елементи

Цијена без ПДВ-а (КМ)

Провјера исправности и функционисања
димовних објеката
Чишћење димовних објеката
(по димњаку) - Индивидуални стамбени
објекти
Чишћење димовних објеката
(по димњаку) - Стамбене зграде са двије
етаже
Чишћење димовних објеката
(по димњаку) - Стамбене зграде преко
двије етаже
Чишћење димовних објеката
(по димњаку) - Пословни објекти до
двије етаже
Чишћење димовних објеката
(по димњаку) - Пословни објекти преко
двије етаже

4
Цијена са ЦДВом (КМ)

5,00

5,85

3,50

4,10

5,00

5,85

7,50

8,80

10,00

11,70

15,00

17,55

У наведене цијене није урачунат водни допринос.
II
Цијене утврђене чланом 1. ове одлуке примјењиваће се од 01.08.2016. године.
III
Ступањем на снагу ове Одлуке престају да важе претходне одлуке коима се
утврђују цијене комуналних услуга.
IV
Ова Одлука ступа на снагу 8. дана од дана објављивања у "Службеном гласнику
општине Котор Варош".
Број: 01-022- 102/16
Датум. 07.07.2016. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Ибрахим Палић,с.р.

6
На основу члана 1., члана 8. и члана 10. Закона о боравишној такси („Службени
гласник РС, број 78/11 и 106/15) и члана 30. Статута Општине Котор Варош
(„Службени гласник Општине Котор Варош“ број 3/14 и 4/16 ), уз претходно
прибављено мишљење Удружења трговине, туризма и угоститељства у Привредној
комори РС, Скупштина општине на сједници одржаној 07.07.2016. године, д о н о с и
ОДЛУКУ
О ВИСИНИ БОРАВИШНЕ ТАКСЕ НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ КОТОР ВАРОШ
I
Овом одлуком у складу са Законом о боравишној такси („Службени гласник РС, број
78/11 и 106/15), утврђује се обавеза плаћања боравишне таксе, висина боравишне таксе
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на подручју Општине Котор Варош, обвезници плаћања и уплате боравишне таксе,
начин распоређивања и коришћења финансијских средстава прикупљених на основу
уплате боравишне таксе и начин контроле уплате боравишне таксе.
II
Боравишна такса је накнада за коришћење комуналне, саобраћајне и туристичке
инфраструктуре и супраструктуре на подручју јединице локлане самоуправе или у
туристичком мјесту, а коју плаћа домаћи или страни држављанин који се изван свог
мјеста користи услугама ноћења у угоститељским објектима за смјештај.
III
Под појмом угоститељског објекта за смјештај подразумијевају се објекти у
којима се пружају услуге смјештаја, исхране и пића и друге уобичајене услуге у
угоститељству или само услуге смјештаја, као што су: хотел и подврсте хотела, мотел,
туристичко насеље, камп, пансион , хостел, преноћиште, одмаралиште, куће за одмор,
апартман, собе за изнајмљивање, сеоско домаћинство и други објекти за пружање
услуга смјештаја.
IV
Домаћи или страни држављанин који користи услугу ноћења у угоститељском
објекту за смјештај плаћа боравишну таксу по сваком оствареном ноћењу у
угоститељском објекту за смјештај.
V
Боравишна такса утврђује се за домаће и стране држављане у висини од 1,00 КМ
дневно.
VI
Угоститељи који пружају услуге смјештаја у кући за одмор, апартману и соби за
изнајмљивање плаћају годишњи паушални износ боравишне таксе за сваки кревет
(лежај) у угоститељском објекту, односно објекту у којем се пружају услуге смјештаја.
Паушални износ боравишне таксе за угоститеље који пружају услуге смјештаја
у кући за одмор, апартману и соби за изнајмљивање одређује се у износу од 15 КМ за
сваки кревет (лежај) на годишњем нивоу, у складу са чл.10 Закона о боравишној такси.
Обавеза плаћања годишњег паушалног износа боравишне таксе, примјењује се
од 1. јануара 2016.год.
VII
Од плаћања боравишне таксе ослобођени су:
 Дјеца до дванаест година старости,
 Лица упућена на бањско-климатско лијечење, односно специјализовану
рехабилитацију од стране надлежне љекарске комисије,
 Особе са инвалидитетом са тјелесним оштећењем од најмање 70 %, војни
инвалиди од прве до пете категорије, тј. цивилни инвалиди од прве до
пете категорије, као и један пратилац наведених особа,
 Слијепа лица, те лица обољела од: дистрофије, сродних мишићних и
неуромишићних обољења, параплегије и квадриплегије, церебралне и
дјечије парализе и мултипле склерозе, особе ометене у развоју као и
један пратилац наведених особа,
 Ученици и студенти који организовано бораве у угоститељским
објектима за смјештај ради извођења спортско-рекративних и других
активности по програму министарства надлежног за послове просвјете,
студенти који организовано бораве у угоститељском објекту ради
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извођења обавезне наставе, као и учесници регионалних и републичких
такмичења у знању и вјештинама,
Страни држављани који су према међународним конвенцијама и
споразумима ослобођени плаћања боравишне таксе,
Сезонски радници,
Студенти и ђаци који немају пребивалиште у општини или граду у којем
се школују.

VIII
Боравишну таксу умањену за 50% плаћају:
 Лица од 13 до 18 година старости,
 Учесници школских екскурзија које организују школске установе,
 Лица која непрекидно бораве у објекту за смјештај дуже од 30 дана и
 Лица која се баве научно-исттраживачким радом који доприноси
туристичком развоју.
IX
Средства прикупљена по основу боравишне таксе распоређиваће се у складу са
чланом 11. Закона о боравишној такси.
X
Наплату боравишне таксе врше угоститељи који пружају услуге смјештаја
према члану 2. ове Одлуке (у даљем тексту-давалац услуга).
Давалац услуга наплаћује боравишну таксу истовремено са наплатом услуге
смјештаја.
Ако давалац услуга не наплати боравишну таксу, дужан је да на свој терет
уплати износ ненаплаћене боравишне таксе.
Изузетно од става 1. овог члана, давалац услуга у угоститељском објекту врсте
сеоско домаћинство не врши наплату боравишне таксе.
XI
Послове евиденције, обрачуна и инспекцијске контроле наплате и уплате
боравишне таксе обавља Пореска управа Републике Српске.
XII
Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о висини
боравишне таксе на подручју Општине Котор Варош, број: 02-022-59/06 од
08.04.2006.године.
XIII
Ова oдлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном
гласнику Општине Котор Варош“.
Број: 01-022-108/16
Датум. 07.07.2016. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Ибрахим Палић,с.р.
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На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи (Службени гласник
Републике Српске, број: 101/04, 42/05, 18/05 и 98/13) члана 41. Закона о комуналним
дјелатностима (Службени гласник Републике Српске, број: 124/11) 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 07.07.2016. године,
доноси:
ОДЛУКУ
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О КОМУНАЛНОМ РЕДУ НА ПОДРУЧЈУ
ОПШТИНЕ КОТОР ВАРОШ
Члан 1.
У Одлуци о комуналном реду општине Котор Варош (Службени гласник општине
Котор Варош,број: 2/10) у члану 15.став 1. иза тачке 17. додају се тачке 18, 19, 20 и 21
које гласе:
18. уништавање, заузимање, заклањање или на други начин штетити саобраћајну
сигнализацију, уличну расвјету или другу комуналну опрему у општој употреби,
19. на јавној површини која није актом надлежног органа за то одређена врши
паркирање возила,
20. на стаблима градског дрвореда, јавној градској расвјети, семафору, вертикалној
саобраћајној сигнализацији и другој инфраструктури или јавној површини вршити
јавно оглашавање или рекламирање.
21. улаз возилима или грађевинским машинама у водотоке ријека и потока у циљу
експлоатације шљунка или утицања на ријечно корито.
Члан 2.
У члану 20. иза става 2. додаје се став 3. који гласи:
Јавна површина у путном појасу која служи редовној употреби пута и чије привремено
заузимање онемогућава безбиједно одвијање саобраћаја те пролазак пјешака не може
се издавати у закуп.
Члан 3.
У члану 44.став 1. иза тачке 6 додаје се тачка 7 која гласи:
7. Постављање рекламних паноа, огласа, табли или било којег другог облика
оглашавања.
Члан 4.
У члану 54. иза става 1 додаје се став 2 који гласи:
Простор из претходног става одређује надлежно општинско одјељење за послове
просторног планирања.
Члан 5.
У члану 55. став став 1 иза ријечи ,,отпада“ додају се ријечи ,,са јавних површина“док
остали текст остаје исти.
Послије става 1 додаје се став 2 који гласи:
2. Овлаштена организација којој је повјерено сакупљање и одвоз комуналног отпада
обавезна је једном мјесечно у љетном периоду од 15. маја до 15. октобра вршити прање
контејнера у којима се одвози комунални отпад као и спремника специјалних возила
којим врши одвоз.
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Члан 6.
У члану 59. став 1 иза ријечи ,,се“ додају се ријечи ,,графички тачно дефинисана“ док
остали дио текста остаје исти.
Послије става 1 овог члана, додају се став 2 и 3, који гласе:
2. Комунални отпад обавезно се одвози са подручја који су на простору мјесних
заједница обухваћена тачно дефинисаним графичким приказом.
3. Правно лице коме је у складу са Законом повјерено пружање комуналних услуга у
области прикупљања и одвоза комуналног отпада, дужано је исти одвозити у складу са
динамиком прописаном одредбама Правилника.
Члан 7.
У члану 85. иза става 3.додаје се став 4. који гласи
Забрањено је јавно оглашавање, политичко представљање, лијепљење или на други
начин истицање пропагандног материјала на стајалиштима јавног линијског
саобраћаја, стаблима градског дрвореда, вертикалној саобраћајној сигнализацији као и
на другим површинама које нису за то Одлуком одређене.
Члан 8.
У члану 110. иза тачке 36. додају се нове тачке које гласе:
Поступа супротно одредбама члана 38.
Поступа супротно одредбама члана 43.
Поступа супротно одредбама члана 55.
Поступа супротно одредбама члана 59.
Поступа супротно одредбама члана 85.
Члан 9.
У члану 111.иза тачке 36. додају се нове тачке које гласе:
Поступа супротно одредбама члана 38.
Поступа супротно одредбама члана 43.
Поступа супротно одредбама члана 55.
Поступа супротно одредбама члана 59.
Поступа супротно одредбама члана 85.
Члан 10.
У члану 112.иза тачке 27. додају се нове тачке које гласе:
Поступа супротно одредбама члана 38.
Поступа супротно одредбама члана 43.
Поступа супротно одредбама члана 55.
Поступа супротно одредбама члана 59.
Поступа супротно одредбама члана 85.
Члан 11.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном гласнику
општине Котор Варош.
Број: 01-022-100/16
Датум: 07.07.2016. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
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, 95/11 и
60/15) члана 5. Правилника о поступку јавног конкурса за располагање
непокретностима у својини Републике Српске и јединица локалне самоуправе
(,,Службени гласник Републике Српске“, број: 20/12), и члана 30. Статута општине
Котор Варош (,,Службени гласник Општине Котор Варош“, број: 3/14 и 4/16),
Скупштина општине Котор Варош, доноси:
ОДЛУКУ
o начину и условима јавне продаје градског грађевинског земљишта
I
Под условима и на начин регулисан овом Одлуком спровешће се путем усменог јавног
надметања-лицитације продаја неизграђеног градског грађевинског земљишта, које је
означено као к.ч. број 2347/395, КО Котор Варош, површине 381 м2, у нарави ливада
треће класе, у посједу Општине Котор Варош са дијелом 1/1.
II
Почетна продајна цијена грађевинског земљишта из тачке I ове одлуке, утврђује се у
износу од 6,30 КМ/м2, а што одговара тржишној вриједности добијеној из Пореске
управе. Остали услови продаје утврдиће се огласом о продаји грађевинског земљишта
у државној својини, у складу са Правилником о поступку јавног конкурса за
располагање непокретностима у својини Републике Српске и јединица локалне
самоуправе.
III
За учешће у поступку усменог јавног надметања-лицитације учесници су дужни
уплатити кауцију у износу од 10% од почетне продајне цијене, с тим што тај износ не
може бити нижи од 1.000 КМ, нити виши од 50.000 КМ, а на Јединствени рачун
Трезора Општине Котор Варош, број 161-00001174000-81који се води код Рајфајзен
банке, са назнаком броја огласа, најкасније до дана који је огласом одређен за
одржавање усменог јавног надметања-лицитације.
IV
Продаја грађевинског земљишта објавиће се путем огласа у средствима јавног
информисања, на интернет страници Општине Котор Варош и на огласној табли у
згради општинске управе Општине Котор Варош, најкасније 15 дана прије дана
одређеног за дан усменог јавног надметања-лицитације.
V
Поступак усменог јавног надметања-лицитације грађевинског земљишта спровешће
Комисија за лицитацију коју ће именовати начелник Општине.
VI
Овлашћује се начелник Општине Котор Варош да по окончању лицитације, закључи
уговоре о купопродаји непокретности са најповољнијим понуђачем, а по претходно
прибављеном мишљењу Правобранилаштва Републике Српске - Сједиште замјеника
Бањалука.
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Ако учесник лицитације из става 1. ове тачке одустане од закључења уговора, губи
право на повраћај положене кауције.
VII
Купац је дужан да плати купопродајну цијену у року од 15 (петнаест) 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.
VIII
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ,,Службеном гласнику
Општине КоторВарош“.
Број: 01-022- 104/16
Датум: 07.07.2016. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Ибрахим Палић,с.р

9
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, 95/11 и
60/15) члана 5. Правилника о поступку јавног конкурса за располагање
непокретностима у својини Републике Српске и јединица локалне самоуправе
(,,Службени гласник Републике Српске“, број: 20/12), и члана 30. Статута општине
Котор Варош (,,Службени гласник Општине Котор Варош“, број: 3/14 и 4/16),
Скупштина општине Котор Варош, доноси:
ОДЛУКУ
o начину и условима јавне продаје градског грађевинског земљишта
I
Под условима и на начин регулисан овом Одлуком спровешће се путем усменог јавног
надметања-лицитације продаја неизграђеног градског грађевинског земљишта, које је
означено као к.ч. број 1514/1, КО Котор Варош, површине 304 м2, у нарави двориште
прве класе, у посједу Општине Котор Варош са дијелом 1/1.
II
Почетна продајна цијена грађевинског земљишта из тачке I ове одлуке, утврђује се у
износу од 10,80 КМ/м2, а што одговара тржишној вриједности добијеној из Пореске
управе. Остали услови продаје утврдиће се огласом о продаји грађевинског земљишта
у државној својини, у складу са Правилником о поступку јавног конкурса за
располагање непокретностима у својини Републике Српске и јединица локалне
самоуправе.
III
За учешће у поступку усменог јавног надметања-лицитације учесници су дужни
уплатити кауцију у износу од 10% од почетне продајне цијене, с тим што тај износ не
може бити нижи од 1.000 КМ, нити виши од 50.000 КМ, а на Јединствени рачун
Трезора Општине Котор Варош, број 161-00001174000-81који се води код Рајфајзен
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банке, са назнаком броја огласа, најкасније до дана који је огласом одређен за
одржавање усменог јавног надметања-лицитације.
IV
Продаја грађевинског земљишта објавиће се путем огласа у средствима јавног
информисања, на интернет страници Општине Котор Варош и на огласној табли у
згради општинске управе Општине Котор Варош, најкасније 15 дана прије дана
одређеног за дан усменог јавног надметања-лицитације.
V
Поступак усменог јавног надметања-лицитације грађевинског земљишта спровешће
Комисија за лицитацију коју ће именовати начелник Општине.
VI
Овлашћује се начелник Општине Котор Варош да по окончању лицитације, закључи
уговоре о купопродаји непокретности са најповољнијим понуђачем, а по претходно
прибављеном мишљењу Правобранилаштва Републике Српске - Сједиште замјеника
Бањалука.
Ако учесник лицитације из става 1. ове тачке одустане од закључења уговора, губи
право на повраћај положене кауције.
VII
Купац је дужан да плати купопродајну цијену у року од 15 (петнаест) 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.
VIII
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ,,Службеном гласнику
Општине КоторВарош“.
ПРЕДСЈЕДНИК
Број: 01-022-105/16
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Датум: 07.07.2016. године
Ибрахим Палић,с.р
10
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, 95/11 и
60/15) члана 5. Правилника о поступку јавног конкурса за располагање
непокретностима у својини Републике Српске и јединица локалне самоуправе
(,,Службени гласник Републике Српске“, број: 20/12), и члана 30. Статута општине
Котор Варош (,,Службени гласник Општине Котор Варош“, број: 3/14 и 4/16),
Скупштина општине Котор Варош, доноси:
ОДЛУКУ
o начину и условима јавне продаје градског грађевинског земљишта
I
Под условима и на начин регулисан овом Одлуком спровешће се путем усменог јавног
надметања-лицитације продаја неизграђеног градског грађевинског земљишта, које је
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означено као к.ч. број 1514/2, КО Котор Варош, површине 311 м2, у нарави двориште
прве класе, у посједу Општине Котор Варош са дијелом 1/1.
II
Почетна продајна цијена грађевинског земљишта из тачке I ове одлуке, утврђује се у
износу од 10,80 КМ/м2, а што одговара тржишној вриједности добијеној из Пореске
управе. Остали услови продаје утврдиће се огласом о продаји грађевинског земљишта
у државној својини, у складу са Правилником о поступку јавног конкурса за
располагање непокретностима у својини Републике Српске и јединица локалне
самоуправе.
III
За учешће у поступку усменог јавног надметања-лицитације учесници су дужни
уплатити кауцију у износу од 10% од почетне продајне цијене, с тим што тај износ не
може бити нижи од 1.000 КМ, нити виши од 50.000 КМ, а на Јединствени рачун
Трезора Општине Котор Варош, број 161-00001174000-81 који се води код Рајфајзен
банке, са назнаком броја огласа, најкасније до дана који је огласом одређен за
одржавање усменог јавног надметања-лицитације.
IV
Продаја грађевинског земљишта објавиће се путем огласа у средствима јавног
информисања, на интернет страници Општине Котор Варош и на огласној табли у
згради општинске управе Општине Котор Варош, најкасније 15 дана прије дана
одређеног за дан усменог јавног надметања-лицитације.
V
Поступак усменог јавног надметања-лицитације грађевинског земљишта спровешће
Комисија за лицитацију коју ће именовати начелник Општине.
VI
Овлашћује се начелник Општине Котор Варош да по окончању лицитације, закључи
уговоре о купопродаји непокретности са најповољнијим понуђачем, а по претходно
прибављеном мишљењу Правобранилаштва Републике Српске - Сједиште замјеника
Бањалука.
Ако учесник лицитације из става 1. ове тачке одустане од закључења уговора, губи
право на повраћај положене кауције.
VII
Купац је дужан да плати купопродајну цијену у року од 15 (петнаест) 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.
VIII
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ,,Службеном гласнику
Општине КоторВарош“.
Број: 01-022-103/16
Датум: 07.07.2016. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Ибрахим Палић,с.р.
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11
На основу члана 2. и 7. Закона о комуналним таксама (,,Службени гласник
Републике Српске“,број:4/12), 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 и 4/16),
Скупштина општине Котор-Варош, на сједници одржаној дана 07.07.2016. године,
доноси:
ОДЛУКУ
О КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА
I
Овом одлуком утврђује се обвезник плаћања комуналне таксе ( у даљем тексту
обвезник) , врсте, висина, рокови, начин плаћања , као и друга питања у вези
комуналних такса на подручју општине Котор-Варош.
II
Комуналне таксе плаћају се за кориштење предмета и услуга- које су утврђене
Тарифом комуналних такса, а која је саставни дио ове одлуке.
Новчана средства наплаћена од комуналних такса су приход буџета Општине КоторВарош.
III
Таксени обвезник је лице које користи предмет или услугу за чије кориштење је
прописано плаћање комуналне таксе, у складу са тарифом из тачке 2. ове одлуке.
IV
Таксена обавеза настаје на дан почетка кориштења предмета или услуга из тачке 2. ове
одлуке.
V
Таксени обвезник дужан је пријавити почетак кориштења предмета или услуга из тачке
2. ове одлуке, и поднијети пријаву о обрачунатој такси- надлежном органу Управе.
VI
Поступак утврђивања, контроле и наплате комуналне таксе из тачке 2. тарифни број 7
ове одлуке спроводи се у складу са прописима којима се уређује порески поступак.
VII
Надзор над провођењем ове одлуке, врше Служба за инспекцијске послове и
комуналну полицију Општинске управе Општине Котор-Варош, а надзор над
провођењем тачке 2. тарифни број 7 ове одлуке, врши Пореска управа Републике
Српске.
VIII
Принудна наплата комуналне таксе врши се сходно одредбама важећих законских
прописа.
Висина такси утврђује се тарифом:

IX
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Т А Р И Ф А
КОМУНАЛНИХ ТАКСИ
Тарифни број 1.
Коришћење простора на јавним површинама, осим у сврху продаје штампе,
књига и других публикација:
а) За коришћење тротоара испред пословних
просторија (утовар - истовар робе) плаћа за сваки
квадратни метар мјесечно за цијелу годину.................................
1,00 КМ
б) За постављање реквизита и забавних радњи на
јавним површинама које се врше од мјеста до
мјеста за једну забавну радњу плаћа се
по м2 заузете површине дневно........................................................
0,50 КМ
в) За постављање расхладних витрина,покретних столова,
сталака,импровизованих објеката за продају творнички пакованих
сладоледа, књига,часописа, разгледница, сувенира,наочала и лутрије,те
прехрамбених производа које се припремају на лицу мјеста (кокице,
кестен, кукуруз и сл.) по м2 заузете површине - мјесечно:.............
10,00 КМ
г) постављање изложбених мјеста испред пословних објеката
и просторија - по м2 заузете површине – мјесечно ........................
20,00 КМ
д) За заузимање јавних површина за продају
свјежег цвијећа, по м2 плаћа се дневно:..........................................
10,00 КМ
ђ) За обављање угоститељске дјелатности ван пословног простора на јавним површинама (шатори, покретни објекти-грилови и сл.)
по манифестацији, прослави и сл.:
- до 50,00 м2 пословног простора :...............................................
50,00
КМ
-од 50,00 до 100,00 м2 пословног простора :................................
100,00
КМ
-од 100,00 до 200,00 м2 пословног простора:..............................
200,00
КМ
-преко 200,00 м2 пословног простора:...................................
300,00
КМ
- постављање љетних башти (столова и столица)
по 1 м2 заузете јавне површине – мјесечно ....................................
2,00 КМ
е) Остало:
- постављање киоска-импровизованих објеката за продају роба
(творнички паковани сладолед,безалкохолна пића у фабричком паковању,
књиге, часописи,разгледнице,сувенири,наочале и слично,прехрамбени
производи који се припремају на лицу мјеста-кокице,кестен,кукуруз и сл. и
сопствени производи умјетничког и старог занатства и домаће радиности)
по 1 м2 заузете површине – мјесечно ................................................
1,00 КМ
- постављање осталих помоћних објеката
по 1 м2 заузете површине – мјесечно ................................................
0,30 КМ
-вршење повремених радњи у изузетним приликама (рекламна кампања)
по м2 заузете јавне површине – дневно ...........................................
30,00 КМ
-домаћа радиност по једном продајном мјесту- мјесечно........
10,00 КМ
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-забавне игре (аутомати,стрељана и сл. )
по једној забавној игри - мјесечно ...............................................
-велики рингишпил - мјесечно.........................................................
-мали рингишпил и возићи - мјесечно ...........................................
-аутодроми, балерина и зид смрти:.................................................
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50,00 КМ
80,00 КМ
40,00 КМ
80,00 КМ

НАПОМЕНА :
Орган надлежан за издавање одобрења за запремање јавне површине дужан је
обрачунати и наплатити таксу из тарифног броја 1 тачка а.,б.,в.,г., д. и ђ. .
и) За извођење грађевинских радова на подземним и надземним инсталацијама а који
изискују раскопавање јавних површина:
-улица (коловоза, тротоара, тргова и осталих асфалтних и бетонских површина)
плаћа се по м2 раскопане површине:
..........................................
20,00
КМ
-осталих јавних површина плаћа се по м2 раскопане површине:.
3,00
КМ
-кориштење јавне површине ради заштите пролазника код извођења радова
по м2 заузете површине дневно........................................................
1,00 КМ
НАПОМЕНА:
Таксу из тарифног броја 1 тачка и.) плаћа инвеститор приликом прибављања
одобрења за грађење, односно одобрења за коришћење или прекопавање јавних
површина.
Орган надлежан за издавање одобрења за грађење, односно коришћење или
прекопавње јавних површина дужан је обрачунати и наплатити таксу из овог
тарифног броја.
Тарифни број 2.
Приређивање музичког програма у угоститељским објектима и масовним
скуповима, осим музике која се репродукује електронским или механичким
средствима:
а) За приређивање музичког програма у
угоститељским објектима - плаћа се дневно:..............................
25,00 КМ
б) За приређивање музичког програма у ван угоститељских објекта
(зборови ,сајмови, вашари, пригодне прославе и слично),
плаћа се - по манифестацији :........................................................
25,00 КМ
в) За ангажовање естрадних умјетника плаћа се-дневно............
25,00 КМ
НАПОМЕНА :
Таксу из овог тарифног броја плаћа таксени обвезник држалац музике за сваки
угоститељски објекат, унапред за укупан период држања музике, приликом
прибављања одобрења за рад.
Орган надлежан за издавање одобрења за рад , дужан је обрачунати и наплатити таксу
из овог тарифног броја.
Тарифни број 3.
Коришћење слободних површина за кампове, постављање шатора или других
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објеката привременог карактера, као и за картинг стазе, забавне паркове и
циркусе:
-За постављање шатора по м2 заузете површине - дневно........
0,50 КМ
-За постављање камп приколица по м2 заузете површине -дневно...
1,00 КМ
-За постављање монтажно - демонтажних
објеката киосака- трговке по м2 заузете површине -мјесечно...........
1,00 КМ
За коришћење слободних површина за вашаре, зборове, сајмове, забавне паркове,
циркусе и сл. плаћа се комунална такса по вашару, збору, сајму, забавном парку,
циркусу и сл.а према дјелатностима:
а) Угоститељски објекти (шатори, покретни објекти-грилови и сл.) по збору
вашару, сајму и сл.:
- до 50 м2 пословног простора :..................................................
50,00 КМ
- од 50 до 100 м2 пословног простора :......................................
100,00 КМ
- од 100 до 200 м2 пословног простора:.....................................
200,00 КМ
- преко 200 м2 пословног простора:...........................................
300,00 КМ
б) Остало:
- продаја сладоледа и пића из расхладних витрина..............
10,00 КМ
- продаја кокица, сјеменки и сл:..........................................
10,00 КМ
- домаћа радиност:..................................................................
5,00 КМ
- забавне игре (аутомати,стрељана и сл. ) по једној забавној игри:.........
10,00 КМ
- велики рингишпил:......................................................................................
50,00 КМ
- мали рингишпил и возићи:..........................................................................
30,00 КМ
- аутодроми .....................................................................................................
50,00 КМ
НАПОМЕНА :
Таксу по овом тарифном броју плаћа таксени обвезник унапред приликом прибављања
одобрења за рад.
Орган надлежан за издавање одобрења за рад дужан је обрачунати и наплатити
таксу из
овог тарифног броја.
Тарифни број 4.
а) За коришћење такси стајалишта на подручју општине Котор Варош плаћа се
комунална такса на мјесечном нивоу у износу од ………………...............
20,00
КМ.
б) Ванредни превоз - комунална такса за теретна возила која врше доставу робе на
подручју града, плаћа се за период од 6 мјесеци:
- до 3,5 тона укупне носивости……………………….. ………….
40,00 КМ
- до 6 тона укупне носивости
………………………………….
60,00 КМ
- до 15 тона укупне носивости …………………………………..
80,00 КМ
- изнад 15 тона укупне носивости ……………………………..
100,00 КМ
в) За давање сагласности за локацију, изграду прикључака и уређење колског прилаза,
на локалном некатегорисаном путу и улици у насељу:
- за физичка лица, СТР,СЗР и СУР ...............................................
50,00 КМ
- за правна лица (привремени објекти, стамбено-пословни објекти, изградња
пољопривредних објеката)
......................................................
100,00 КМ
г) За давање сагласности за полагање инфраструктурних водова (водовод, гасовод,
канализација, ПТТ, електро-инсталација) кроз труп пута и путне објекте:
- са прекопом трупа локалног или некатегорисаног пута ...............
100,00 КМ
- са прекопом трупа градске улице ................................................ 200,00 КМ
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- са подбушивањем трупа локалног или некатегорисаног пута.......
50,00 КМ
- са подбушивањем трупа градске улице ...................................... 100,00 КМ
- разни прикључци за стамбене објекте ..........................................
50,00 КМ
- разни прикључци за пословне објекте ...........................................
100,00 КМ
д) За давање сагласности за коришћење каналица, које су постављене
у поступку изградње канализационог система, за прикључење
инфраструктурних водова (водовод, гасовод, ПТТ, електро и
др. инсталације) плаћа се комунална такса у годишњем износу од .. 3,00 КМ/м1
ђ) За давање сагласности за прелазак далековода изнад локалног
некатегорисаног пута
.......................................................................
100,00 КМ
е) За давање сагласности за полагање инфраструктурних водова
(водовод, гасовод, канализација, ПТТ, електро-инсталација) паралелно
са осовином пута на подручју града (катастарске општине Котор Варош):
- у асфалтном дијелу коловоза по м1 ................................................
3,00 КМ
- у банкини и макадамском дијелу коловоза по м1
........................
1,00 КМ
- у путном појасу по м1
.....................................................................
0,50 КМ
- у тротоару са бехатон коцкама по м1 ..............................................
2,00 КМ
ж) За давање сагласности за полагање инфраструктурних водова
(водовод, гасовод, канализација, ПТТ, електроинсталација) паралелно
са осовином пута на подручју мјесних заједница:
- у асфалтном дијелу коловоза по м1
................................................
1,00 КМ
- у банкини и макадамском дијелу коловоза по м1 ................................
0,50 КМ
НАПОМЕНЕ 2. уз тачке г), е) и ж):
Комунална такса не плаћа се у случају изградње водоводног прикључка на породични
стамбени објекат.
з) За давање сагласности за прикључење објекта на канализациони систем отпадних
вода власник објекта који нема изграђену септичку јаму плаћа комуналну таксу у
износу од
1,00 КМ/м2 укупне површине објекта утврђене рјешењем о одобрењу за грађење
издатог од надлежног органа.
и) За давање сагласности за прикључење објекта мега маркета на канализациони
систем отпадних вода, власник објекта који нема изграђену септичку јаму плаћа
комуналну таксу
у износу од 2,00 КМ/м2, укупне површине објекта утврђене рјешењем о одобрењу за
грађење издатог од надлежног органа
ј) За прикључење објекта јавне гараже на канализациони систем отпадних вода власник
објекта који нема изграђену септичку јаму плаћа комуналну таксу у износу од 2,00
КМ/м2
укупне површине објекта утврђене рјешењем о одобрењу за грађење издатог од
надлежног органа.
НАПОМЕНЕ 1. уз тачке з), и) и ј):
1. У укупну површину неће се рачунати подрумске просторије.
2. Комуналну таксу не плаћа власник објекта који има изграђену септичку јаму.
Тарифни број 5.
Истицање реклама на јавним и другим површинама, осим рекламних паноа и
билборда поред ауто-путева, магистралних и регионалних путева:
За самостојеће рекламне витрине до 1 м2 - годишње.......................
40,00 КМ
За самостојећи рекламни пано до 6 м2, по м2 - годишње:...............
40,00 КМ
За самостојећи рекламни пано од 6 м2 до 12 м2- биллбоард,
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по м2 - годишње ...................................................................................
30,00 КМ
За самостојећи рекламни пано од 12-50 м2-бигбоард,
мегабоард и сл., по м2 - годишње.........................................................
60,00 КМ
За самостојеће рекламе (у облику: цитy лигхт) по м2 годишње ..
60,00 КМ
За самостојеће рекламе (тотем -разних облика) плаћа се по м2
годишње
............................................................................................
40,00 КМ
За постављање рекламне табле-пано на фасади по м2 годишње.....
20,00 КМ
За осликану, исписану поруку или рекламу на фасади (мурал) по м2
годишње..................................................................................................
20,00 КМ
За транспаренте изнад саобраћајнице по једном м2 - дневно .......
2,00 КМ
Реклама у оквиру заштитне ограде градилишта и рекламно
платно на градилишним скелама по м2 - мјесечно.............................
10,00 КМ
Јарбол са рекламном заставом - годишње...............................................
40,00 КМ
Рекламе на струбовима јавне расвјете:
-освијетљени рекламни медији до м2- мјесечно ...............................
20,00 КМ
-неосвијетљени рекламни панои до м2 - мјесечно...............................
10,00 КМ
НАПОМЕНА:
Овим тарифним бројем утврђена комунална такса плаћа се у 1.и 2. ЗОНИ 100%; 3
ЗОНИ 70% , на подручју Мјесних заједница плаћа 50% утврђеног износа, док се
за рекламирање сопствених производа и услуга додатно умањује за 20%..
Таксу по овом тарифном броју плаћа таксени обвезник унапред приликом
прибављања локацијских услова, односно одобрења за истицање реклама.
Орган надлежан за издавање локацијских услова, односно одобрења за истицање
реклама дужан је обрачунати и наплатити таксу из овог тарифног броја .
Комуналну таксу за истицање реклама на возилима јавног градског превоза и на
привредним возилима плаћају власници возила приликом прибављања одобрења за
истицање реклама на возилима .
Тарифни број 6.
Коришћење витрина,тезги и др. ради излагања робе ван пословних просторија:
1) Сваки започети 1 м2 изложене површине - мјесечно:.....................
2,00 КМ
НАПОМЕНА :
1.Таксу по овом тарифном броју плаћа лице које држи витрину,тезги и др. унапред
приликом прибављања одобрења за држање витрине,тезге и др.
2.Ако се витрина,тезга и др. постави у првој половини године плаћа се цијела годишња
такса , а ако се витрина,тезга и др. постави у другој половини године плаћа
сразмјерно броју мјесеци до краја календарске године.
Тарифни број 7.
Коришћење ријечне обале у пословне сврхе:
За коришћење уређене ријечне обале плаћа се за једну сезону (01.јуна до 1.октобра):
1) За коришћење уређених површина за продају сладоледа,
сјеменки, кокица, кестена и др., по м2 заузете површине ......................
10,00 КМ
2) Угоститељски објекти (шатори, покретни објекти-грилови и сл.):
-до 50 м2 пословног простора заузете површине:............................................
50,00 КМ
-од 50 до 100 м2 пословног простора заузете површине:............................... 70,00 КМ
3) Трговински монтажно -демонтажни објекти - заузете површине м2.......
1,00 КМ
НАПОМЕНА :
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1.Таксу по овом тарифном броју плаћа таксени обвезник унапред приликом
прибављања одобрења за рад.
Орган надлежан за издавање локацијских услова, одобрења за запремање јавне
површине и одобрења рад дужан је обрачунати и наплатити таксу из овог тарифног
броја .
Тарифни број 8.
Истицање пословног имена правног лица или предузетника на пословним
просторијама:
I - За привредна друштва која су регистрована и обављају дјелатност на основу
Закона о привредним друштвима и другим законима:
1. Привредна друштва из области индустрије и производње..............................200,00 КМ
2. Привредна друштва из области рударства....................................................... 500,00 КМ
3. Привредна друштва из области грађевинарства ............................................200,00 КМ
4. Бетонаре и привредна друштва из области експлоатације и обраде камена 500,00 КМ
5. Привредна друштва из области електроиндустрије и електродистрибуције,
односно предузећа која се баве дистрибуцијом ЕЕ и прометом гаса (сједишта,
пословне јединице и остали облици)................................................................ 2.000,00 КМ
6. Привредна друштва из области електроиндустрије MXE do 250kW........... 1000,00KM
7. Привредна друштва из области пољопривреде и водопривреде (сједишта,
пословне јединице и остали облици).................................................................. 100,00 КМ
8. Привредна друштва из области шумарства (сједишта, пословне јединице
и остали облици)................................................................................................... 500,00 КМ
9. Привредна друштва из области резане грађе – пилане, цијепање дрва и сл.
(сједишта, пословне јединице и остали облици)................................................ 300,00 КМ
10. Привредна друштва из области лова и рибарства (сједишта, пословне јединице
и остали облици)................................................................................................... 100,00 КМ
11. Привредна друштва из области саобраћаја (превоз путника и робе)....... 300,00 КМ
12. Привредна друштва из области телекомуникација и ПТТ-а (сједишта,
пословне јединице и остали облици)..................................................................2.000,00 КМ
13. Привредна друштва из области информатике (сједишта, пословне
јединице и остали облици.................................................................................. 500,00 КМ
14. Привредна друштва из области информисања, маркетинга и НИШП
(сједишта, пословне јединице и остали облици)................................................ 800,00 КМ
15. Привредна друштва из области промета нафте и нафтних деривата
(сједишта, пословне јединице, продајна мјеста и сл.).................................... 2.500,00 КМ
16. Привредна друштва из области угоститељства (сједишта,
пословне јединице и остали облици)
- хотели................................................................................................................. 300,00 КМ
- мотели, базени, аква паркови и сл..................................................................
200,00 КМ
- апартмани, пансиони, преноћишта, одмаралишта, хостели и сл...............
200,00 КМ
- ноћни клубови
....................................................................................... 1.000,00 КМ
- диско барови, диско клубови .........................................................................
300,00 КМ
- ресторани, свадбени салони..........................................................................
100,00 КМ
-самосталне угоститељске радње (кафе бар, снек бар, посластичарнице и остало)....
.................................................................................................................................100,00 КМ
17. Привредна друштва из области туризма (сједишта, пословне јединице и остали
облици)................................................................................................................ 200,00 КМ
18. Банке и осигуравајуће организације (сједишта, пословне
јединице, експозитуре, истурени шалтери и сл.).............................................. 2.500,00 КМ
- банкомати............................................................................................................ 500,00 КМ
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- мјењачнице......................................................................................................... 400,00 КМ
19. Агенције за обезбјеђење лица и имовине и видео надзор
(сједишта, пословне јединице и остали облици)................................................ 800,00 КМ
20. Привредна друштва из области техничког прегледа возила..................... 800,00 КМ
21. Привредна друштва за продају, сервис и одржавање фискалних каса
(сједишта, пословне јединице и остали облици)............................................... 800,00 КМ
22. Ауто праоне - машинске (сједишта, посл. јединице и остали облици)..... 400,00 КМ
23. Микрокредитне организације (сједишта, пословне
јединице и остали облици).............................................................................. 2.000,00 КМ
24. Апотекарске и здравствене установе и ординације.................................
600,00 КМ
- пословне јединице и остали облици................................................................. 400,00 КМ
25. Ветеринарске установе и апотеке.................................................................. 300,00 КМ
- пословне јединице и остали облици................................................................ 100,00 КМ
26. Пољопривредне апотеке....................................................................................100,00 КМ
- пословне јединице и остали облици................................................................ 300,00 КМ
27. Привредна друштва из области сакупљања и прераде секундарних сировина,
ауто отпади и сл. (сједишта, пословне јединице и остали облици)................. 500,00 КМ
28. Погребне услуге................................................................................................ 500,00 КМ
- пословне јединице и остали облици................................................................ 300,00 КМ
29. Привредна друштва, односно пројектни бирои, геодетске агенције и сл.
(сједишта, пословне јединице и остали облици).............................................. 400,00 КМ
30. Привредна друштва из области ауто индустрије, ауто салони и сл......... 1.000,00 КМ
- аутолакир. сервиси, ауто механ.-електричарске радње и сл........................ 400,00 КМ
- аутодијелови...................................................................................................... 400,00 КМ
(сједишта, пословне јединице и остали облици)................................................ 300,00 КМ
31. Привредна друштва за приказивање филмова (сједишта, пословне
јединице и остали видови из ове области)........................................................ 300,00 КМ
32. Привредна друштва из области игара на срећу – лутрија, кладионице, покер
апарати и сл. (сједишта, пословне јединице и остали облици).................... 1.000,00 КМ
33. Приватне образовне установе – школе, центри за учење страних
језика и сл. (сједишта, пословне јединице и остали облици).......................... 500,00 КМ
34. Остала правна лица: удружења грађана и НВО, ........................................ 100,00 КМ
- КУД, спортски клубови и остало.....................................................................
50,00 КМ
35. Привредна друштва из области комуналних дјелатности, екологије и
градске тржнице (сједишта, посл. јединице и остали облици)......................... 600,00 КМ
36. Продаја грађевинског, електро и водоводног материјала, производа
од жељеза, бијеле технике и кућанских апарата, централно гријање
( сједишта, пословне јединице и остали облици)............................................. 600,00 КМ
37. Привредна друштва из области трговине на велико и мало....................... 800,00 КМ
- робне куће (пословне јединице и остали облици).......................................... 800,00 КМ
- тржни центри, тржнице и сл. (пословне јединице и остали облици................ 800,00 КМ
- трговачки центри (пословне јединице и остали облици).............................. 2.000,00 КМ
- књижаре, уџбеници и наставна средства (посл. јединице)............................... 400,00 КМ
38. Киосци у саставу предузећа..............................................................................200,00 КМ
39. Шпедиције – представништва...........................................................................400,00 КМ
40. Остале непоменуте дјелатности.......................................................................200,00 КМ
II–За предузетничке радње – дјелатности које предузетници обављају у својству
самосталног занимања:
1. Дјелатности из области трговине
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- самосталне трговачке радње.................................................................................150,00 КМ
- козметичке радње, поклон шопови и сл..............................................................100,00 КМ
- продавнице и сервиси рачунарске опреме, моб. телефона и сл........................100,00 КМ
- продавнице ауто дијелова.................................................................................... 250,00 КМ
- пекарска и месарска дјелатност............................................................................200,00 КМ
- самопослуге, драгстори.........................................................................................150,00 КМ
- робне куће...............................................................................................................500,00 КМ
- златарске радње..................................................................................................... 150,00 КМ
- откуп старог злата и накита..................................................................................300,00 КМ
- тезге на пијаци........................................................................................................100,00 КМ
2. Угоститељски објекти
- хотели.................................................................................................................... 300,00 КМ
- мотели, базени, аква паркови и сл....................................................................... 200,00 КМ
- апартмани, пансиони, преноћишта, одмаралишта, хостели и сл..................... 100,00 КМ
- ноћни клубови .................................................................................................. 1.000,00 КМ
- диско клубови..................................................................................................... 300,00 КМ
- ресторани, свадбени салони..................................................................................100,00 КМ
- самосталне угоститељске радње (кафе бар, снек бар, роштиљнице,
посластичарнице и остало)................................................................................... 150,00 КМ
III- Остале дјелатности
1. Нотари................................................................................................................ 600,00 КМ
2. Адвокати.............................................................................................................. 500,00 КМ
3. Апотекарске и здравствене установе.................................................................400,00 КМ
4. Ветеринарске установе и апотеке.......................................................................300,00 КМ
5. Пољопривредне апотеке......................................................................................150,00 КМ
6. Стоматолошке ординације..................................................................................300,00 КМ
7. Агенције за промет некретнина......................................................................... 300,00 КМ
8. Продаја, сервис и одржавање фискалних каса................................................. 400,00 КМ
9. Мјењачнице..........................................................................................................300,00 КМ
10. Књиговодствени сервиси..................................................................................150,00 КМ
11. Геодетске агенције, пројектни бирои и сл.......................................................200,00 КМ
12. Сервиси клима уређаја, кућанских апарата и сл.............................................200,00 КМ
13. Фризери и козметичари.....................................................................................100,00 КМ
14. Ауто школе.........................................................................................................200,00 КМ
15. Пржионице кафе................................................................................................100,00 КМ
16. Каменорезачка дјелатност.................................................................................300,00 КМ
17. Аутомеханичари, аутолимари, аутоелектричари и сл....................................150,00 КМ
18. Занатске дјелатности из области грађевинарства (зидари, тесари, лимари, столари,
бравари, паркетари, молери, керамичари и сл..................................................... 100,00 КМ
19. Остали занати.................................................................................................... 100,00 КМ
20. Самостални превозници (такси, превоз путника и робе и сл.)......................100,00 КМ
21. Ауто праоне – ручне..........................................................................................100,00 КМ
22. Ауто праоне – машинске..................................................................................200,00 КМ
23. Производња тјестенина, јуфкаре и рибарнице...............................................100,00 КМ
24. Израда бетонске галантерије...........................................................................100,00 КМ
25. Пољоприв. дјелатност, сточарство, воћарство, цвјећарство и сл.................100,00 КМ
26. Обућари и сајџије …………............................................................................. 50,00 КМ
27. Пекарске радње и меснице………................................................................. 100,00 КМ
28. Друге непоменуте дјелатности.........................................................................100,00 КМ
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IV - За сваку издвојену пословну јединицу, пословну просторију, продавницу или неки
други издвојени организациони дио предузећа, радње или других правних лица,
уколико то није наведено тарифним бројем 7. тачка I , плаћа се такса у висини 70%
од утврђеног износа за одређену дјелатност.
НАПОМЕНА :
У смислу одредаба овог тарифног броја, под истакнутом фирмом подразумијева се:
-Правно лице и предузетник који обавља дјелатност на основу одобрења надлежног
органа дужан је да на улазу у сваки пословни простор гдје обавља дјелатност истакне
пословно име.
-Пословним именом, у смислу овог закона, сматра се сваки истакнути назив или име
које упућује на то да правно или физичко лице обавља дјелатност.
- Пословно име из става 2. овог члана идентично је називу или имену садржаном у
одобрењу надлежног органа и истиче се на одговарајућој табли одговарајућих
димензија.
-Ако се на једном објекту налази више истакнутих пословних имена истог обвезника,
такса се плаћа само за једно пословно име.
-Пословно име истиче се најкасније даном почетка обављања дјелатности.
-Обвезник комуналне таксе дужан је подносе пореску пријаву за комуналну таксу
Пореској управи Републике српске-Подручној јединици Котор-Варош, најкасније до
31. марта текуће године, а уплату су обавезни извршити до 30. јуна текуће године.
-Обавеза плаћања комуналне таксе почиње тећи од дана додјељивања јединственог
идентификационог броја од надлежне Јединице пореске управе.
-Обвезник који у току године региструје дјелатност дужан је пријавити таксену
обавезу сразмјерно броју мјесеци и уплатити утврђени износ таксе до краја
календарске године.
-Порески обвезник који привремено или трајно одјави дјелатност у току године , а
уплатио је комуналну таксу до краја календарске године има право на поврат више
уплаћеног износа сразмјерно броју мјесеци до краја календарске године у складу са
прописима којим се утврђује порески поступак.
- Порески обвезник који први пут пријављује дјелатност плаћа 50% од утврђеног
износа тарифног броја.
X
Од плаћања комуналних таксa предвиђених овом Одлуком ослобођена су
физичка и правна лица у складу чланом 8. Закона о комуналним таксама,а то су:
институције БиХ, органи, организације и јавне установе РС и јединице локалне
самоуправе, акредитоване међународне организације, дипломатска и конзуларна
представништва, организације, односно удружења од јавног интереса у Републици
Српској којима је одлуком Владе Републике Српске утврђен статус удружења од јавног
интереса, као и остала лица у складу са Законом о комуналним таксама.
Захтјев за ослобађање од плаћања подноси се надлежном одјељењу које утврђује
комуналну таксу, прије истека рока за пријављивање, односно плаћање таксене
обавезе. Рјешење о ослобађању од плаћања комуналне таксе доставља се Пореској
управи РС.
XI
Ступањeм на снагу ове одлуке, престаје да важи Одлука о комуналним таксама
,,Службени гласник Општине Котор-Варош“, број:15/13) и закључак о висини
накнаде за запремање јавне површине Начелника Општине Котор Варош, број 04/8370-81/13. од 22.07.2013.године.
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XII
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ,,Службеном гласнику
Општине Котор-Варош“.
ПРЕДСЈЕДНИК
Број: 01-022-118/16
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Датум: 07.07.2016. године
Ибрахим Палић,с.р.
12
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.,
134. и 135. Закона о спорту Републике Српске (Службени гласник Републике Српске,
број: 4/02, 66/03, 73/08 102/08) 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 07.07.2016. годинe, д о н о с и :
ОДЛУКУ
о измјени и допуни Одлуке о расподјели средстава спортским организацијама из
буџета Општине Котор Варош за 2016. годину
Члан 1.
У члану 1. Одлуке о расподјели средстава спортским организацијама из буџета
Општине Котор Варош за 2016. годину додаје се став 2. који гласи:
Средства у износу од 60.000,00 КМ се распоређују директно на основу Програма рада
спортских организација за 2016. годину, а преостали износ од 20.000,00 КМ ће бити
додијељен путем Јавног позива на основу Одлуке о начину одабира пројеката
невладиних/непрофитних организација по ЛОД методологији, број: 01-022-153/15 од
дана 01.10.2015.године (Службени гласник Општине Котор Варош», број:12/15).
Члан 2.
У члану 3. Одлуке о расподјели средстава спортским организацијама из буџета
Општине Котор Варош за 2016. годину расподјељују се средства за финансирање
спортских организација на подручју општине Котор Варош за 2016. годину како
слиједи:

Спортска
организација

Дозначена
средства у КМ
за 2015. годину

Планирани
износ у КМ за
2016. годину
15.000,00

Допринос за
кориштење
Спортске
дворане
1920,00

Кориштење сале за физичко
васпитање централне школе
ЈУ ОШ „Св.Сава“
Котор Варош
_____

ФК
„МЛАДОСТ“
РК
„КОТОР
ВАРОШ“
ЏК
„МЛАДОСТ“

20.000,00
21.000,00

15.500,00

5040,00

_____

7.000,00

5.000,00

______

2.000,00

КК
„МЛАДОСТ“

7.000,00

5.500,00

5040,00

_____

КМФ

6.500,00

3.500,00

5040,00

_____
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7.000,00

5.000,00

1200,00

2.000,00

КБС КИК
БОКС И ФУЛ
КОНТАКТ
„ПАНТЕР“

2.000,00

1.500,00

8.000,00

______

ШК
„КОТОР
ВАРОШ“

2.500,00

2.500,00
_____

_____

СТК
„КОТОР
ВАРОШ“

2.000,00

ОК
„КОТОР
ВАРОШ“

5.000,00

УКУПНО

80.000,00

2.500,00

3.600,00
_____

4.000,00

3960,00
_____

60.000,00

33.800,00

4.000,00

Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику
општине Котор Варош“.
ПРЕДСЈЕДНИК
Број: 01-022-110/16
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Датум: 07.07.2016. године
Ибрахим Палић,с.р.
13
На основу члана 40. 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 и 4/16) ,Скупштина
општине Котор Варош на сједници одржаној дана 07.07.2016. године, д о н о с и
О Д Л У К У
О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ ИЗМЈЕНЕ ДИЈЕЛА РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА
„РИПИШТЕ БАРЕ“ КОТОР ВАРОШ
I
Приступа се изради измјене дијела Регулационог плана „Рипиште Баре“ Котор
Варош (,,Службени гласник општине Котор Варош,,број: 7/14 (у даљем тексту: План)
Простор који ће се обухватити Планом (подручје планирања) приказан је графичком
прилогу који је саставни дио ове Одлуке. Подручје планирања обухвата(к.ч.
2347/10,2347/13,2347/14,2347/369,2347/392,2347/404,558,559,560 и 561 П1=0.82 ха ) и
(к.ч. 2347/408,2347/409,2347/414 и дио 2347/415 П2=0,19 ха)
II
Плански период у смислу члана 40. Став 3. Тачка в) Закона о уређењу простора
и грађењу (,,Службени гласник Републике Српске, број 40/13) је 10 година.
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III
За израду Плана, дефинишу се сљедеће смјернице:
- План израдити у складу са одредбама Закона о уређењу простора и грађењу,
Правилника о садржају, начину израде и доношења докумената просторног уређења, те
другим прописима из посебних области релевантних за планирање и уређење простора
(саобраћај, снабдијевање водом и енергијом, телекомуникације, заштита од природних
непогода и техничких инцидената, заштита ваздуха, воде, тла, природних вриједности,
културних добара, пољопривредног и шумског земљишта и других елемената животне
средине, и др.);
- приликом израде Плана, потребно је водити рачуна о јавном интересу, и о општим и
посебним циљевима просторног развоја;
- носилац израде обавезан је обезбиједити усаглашеност Плана - у току његове израде,
са документом просторног уређења ширег подручја, односно да је у сагласности са
важећим планским документом најближег претходног нивоа.
IV
Преднацрт Плана биће израђен се у року од 45 дана-од закључења уговора о изради
Плана.
Приједлог Плана утврдиће носилац припреме Плана и Начелник општине, у року од 30
дана од дана одржавања јавне расправе - из члана 48. став 5. Закона о уређењу
простора и грађењу (Службени гласник Републике Српске, број 40/13).Приједлог плана
утврђује се у складу са закључцима са стручне расправе.
V
Садржај Плана начелно је одређен чланом 35. Закона о уређењу простора и грађењу
(Службени гласник Републике Српске, број 40/13), а детаљније одредбама Правилника
о начину израде,садржају им и формирању докумената просторног уређења – од чл.
144. до члана 154. (Службени гласник Републике Српске број 69/13).
VI
На приједлог носиоца припреме Плана, Скупштина општине утврђује Нацрт Плана ,
мјесто, вријеме и начин његовог излагања на јавни увид.
Нацрт Плана ставиће се на јавни увид-у трајању од 30 дана, у просторијама носиоца
припреме и носиоца израде Плана.
О мјесту, времену и начину излагања Нацрта Плана на јавни увид,јавност ће бити
обавијештена огласом, објављеним у средствима јавног информисања осам (8) дана
прије почетка јавног увида, и петнаест (15) дана од почетка излагања нацрта на јавни
увид.
Носилац израде обавезан је да размотри све примједбе, приједлоге и мишљења који су
достављени током јавног увида и да прије утврђивања приједлога Плана, о њима
заузме свој став који у писаној форми доставља носиоцу припреме Плана и лицима
која су доставила своје приједлоге, примједбе и мишљења.
Став носиоца израде Плана о примједбама, приједлозима и мишљењима разматра се на
јавној расправи која ће се заказати и одржати у року и саставу утврђеним у одредбама
чл. 48. став (5) и (6) Закона о уређењу простора и грађењу. У складу са закључцима
утврђеним на јавној расправи, Носилац припреме Плана, и Начелник општине
утврдиће приједлог Плана и доставити га Скупштини на усвајање.
VII
Средства за израду плана из члана 1. ове Одлуке обезбједиће општина Котор
Варош,односно иста ће ангажовати стручну организацију-Носилац израде Плана.
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VIII
Носилац припреме Плана је Општинска управа Општине Котор Варош -Одјељење
надлежно за послове просторног уређење.
IX
Носилац израде дужан је да израду плана врши на ажурираним подлогама,а носиоцу
припреме достави елаборат Плана у дигиталном облику и аналогном облику у
уговореном броју примјерака.
Стручна организација је дужна да изврши допуну или исправку елабората Плана у
складу са писменим примједбама носиоца припреме у року од 30 (тридесет) дана од
његовог достављања.
X
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику
Општине Котор Варош.“

Број: 01-022-109/16
Датум: 07.07.2016. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Ибрахим Палић,с.р.
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На основу члана. 4. и 24. Закона о административним таксама (Службени
гласник Републике Српске, бр. 100/11, 103/11 и 67/13), члана 30. Закона о локалној
самоуправи (Службени гласник Републике Српске, бр. 104/04, 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 је, на сједници, одржаној дана
07.07.2016. године, донијела
ОДЛУКУ
о измјенама Одлуке о општинским административним таксама
Члан 1.
У Одлуци о општинским административним таксама („Службени гласник
општине Котор-Варош“ број: 15/13) - у члану 13. - ТАРИФА ОПШТИНСКИХ
АДМИНИСТРАТИВНИХ ТАКСА у одјељку II - РЈЕШЕЊА, у дијелу Напомена
мијења се гласи: "Ако се доноси једно рјешење по захтјеву више лица, таксу по свим
тарифним бројевима из одјељка II плаћа свако лице које је поднијело захтјев. За
рјешења донесена по жалбама не плаћа се такса.“
Члан 2.
У истом одјељку у тарифном броју 4. ријеч „привредне“ мијења се у
„предузетничке“.
Члан 3.
У истом одјељку тарифни број 5. мијења се, и гласи:
,,За рјешења на основу којих се привредним друштвима одобрава обављање
дјелатности плаћа се.............................................................................................100,00 КМ".
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Члан 4.
У истом одјељку тарифни број 6. мијења се, и гласи:
За издавање одобрења самосталним предузетницима за вршење превоза лица и ствари
у друмском саобраћају плаћа се ............................................................................30,00 КМ.
Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном
гласнику општине Котор-Варош“.
ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Ибрахим Палић,с.р.

Број: 01- 022-107/16
Датум: 07.07.2016.године
15

На основу члана 30., 111 а. и 111 б. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Српске“, број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13 ) члана 30. алинеја 20.
Статута општине Котор Варош („Службени гласник Општине Котор Варош“, број:
3/14 и 4/16) Скупштина општине Котор Варош на сједници одржаној дана 07.07.2016.
године, д о н о с и
РЈЕШЕЊЕ
о разрјешењу в.д. начелника Одјељења за општу управу
1. Славен Момић, дипломирани економиста из Котор-Вароша, разрјешава се
дужности в.д. начелника Одјељења за општу управу општинске управе
Општине Котор Варош, због истека мандата.
2. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном
гласнику Општине Котор Варош“.
Образложење
Славен Момић, дипл.економиста из Котор-Вароша, именован је за вршиоца
дужности начелника Одјељења за општу управу, Рјешењем Скупштине општине
Котор Варош број: 01-022-34/16 од 17.03.2016. године, до окончања поступка
именовања у складу са Законом о локалној самоуправи, а најдуже за период од 90 дана.
У складу са чланом 111б. став 3. Закона о локалној самоуправи, 1/3 одборника
(клуб одборника СДС-а и ПДП-а) Скупштине општине је, због истека мандата односно
периода на који је именован вршилац дужности, предложила Скупштини општине да
донесе 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:
-Славен Момић
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-Начелник општине
-Архива
Број: 01-022-97/16
Датум: 07.07.2016. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Ибрахим Палић,с.р.
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На основу чланова 30. и 111 б. став 4. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13 ) и члана
30. алинеја 20. Статута општине Котор Варош („Службени гласник општине Котор
Варош“, број: 3/14 и 4/16) Скупштина општине Котор Варош на сједници, одржаној
дана 07.07.2016. године, д о н о с и
Р Ј Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ
НАЧЕЛНИКА ОДЈЕЉЕЊА ЗА ОПШТУ УПРАВУ
1. Славен Момић, дипломирани економиста из Котор Вароша, именује се за
вршиоца дужности начелника Одјељења за општу управу општинске управе Општине
Котор Варош, до окончања поступка именовања начелника одјељења у складу са
Законом о локалној самоуправи.
2. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном
гласнику Општине Котор Варош“.
Образложење
Обзиром да је чланом 111. б став 4. Закона о локалној самоуправи прописано да
„након престанка мандата начелника одјељења или службе, односно његовог
разрјешења скупштина општине до окончања поступка именовања начелника
одјељења или службе у складу са овим законом, на приједлог начелника општине,
односно градоначелника или 1/3 одобрника, именује вршиоца дужности начелника
одјељења или службе“, 1/3 одборника (клубови одборника СДС-а и ПДП-а)
предложила је Скупштини општине доношење рјешења као у тачки 1. диспозитива.
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:
-Славен Момић
-Начелник општине
- Архива
Број: 01-022-98/16
Датум: 07.07.2016. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Ибрахим Палић,с.р.
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На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“, број 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) 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 07.07.2016. године, д о н
оси
Закључак
о додјели новчане помоћи Санели Јолџић
1. У циљу рјешавања стамбеног збрињавања малољетне Санеле Јолџић, задужује се
начелник Општине да у складу са расположивим средствима, додијели једнократну
новчану помоћ именованој за куповину породичне куће у Јошавци Горњој.
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном
гласнику Општине Котор Варош“.
Број: 01-022-99/16
Датум: 07.07.2016. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Ибрахим Палић,с.р.
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На основу члана 30. Статута општине Котор Варош („Службени гласник
општине Котор Варош“, број: 3/14 и 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
07.07.2016. године, д о н о с и
З А К Љ У Ч А К
о давању сагласности начелнику Општине за уступање просторије на кориштење
Савјету МЗ Котор Варош
1. Даје се сагласност начелнику Општине да уступи на бесплатно кориштење
просторије у згради ЈУ „Центар за културу, спорт и информисање“ Котор
Варош за рад Савјета МЗ Котор Варош.
2. Закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику
општине Котор Варош“.
Број: 01-022-112/16
Датум: 07.07.2016.године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Ибрахим Палић,с.р.
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На основу члана 30. Статута општине Котор Варош („Службени гласник
општине Котор Варош“, број: 3/14 и 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 комуналним таксама, на сједници одржаној
дана 07.07.2016. године, д о н о с и
З А К Љ У Ч А К
о ослобађању плаћања комуналне таксе ЈУ „Центар за културу, спорт и информисање“
Котор Варош
1. ЈУ „Центар за културу, спорт и информисање“ Котор Варош, као установа од
општег интереса, ослобођена је плаћања комуналне таксе за истицање
пословног имена правног лица.
2. Закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику
општине Котор Варош“.
Број: 01-022-114/16
Датум: 07.07.2016. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Ибрахим Палић,с.р.
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На основу члана 30. Статута општине Котор Варош („Службени гласник
општине Котор Варош“, број: 3/14 и 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 допуни Одлуке о кредитном задужењу
Општине Котор Варош, Скупштина општине Котор Варош, на сједници одржаној дана
07.07.2016. године, д о н о с и
З А К Љ У Ч А К
о изради пројектне документације за санацију пута „Врбањци-Растик“
1. Задужује се надлежна служба да уради пројектну документацију за санацију
одрона пута и уклањање клизишта на локалном путу „Врбањци-Растик“
Врбањци, те да се распише тендер за наведени пројекат истовремено са
расписивањем тендера за пројекат „наставак асфалтирања улице Патријарха
Павла у Новом Насељу“.
2. Закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику
општине Котор Варош“.
Број: 01-022-115/16
Датум: 07.07.2016. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Ибрахим Палић,с.р.
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На основу члана 30. Статута општине Котор Варош („Службени гласник
општине Котор Варош“, број: 3/14 и 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
07.07.2016. године, д о н о с и:
ЗАКЉУЧАК
О СТАВЉАЊУ ВАН СНАГЕ ЗАКЉУЧАКА КОЈИМА СЕ ОДРЕЂУЈЕ ВИСИНА
ТАКСЕ ЗА ВОДОМЈЕРЕ
1. Стављају се ван снаге закључци број: 01-022-116/13 од 11.06.2013. године и 01-2225/16 од 09.02.2016. године.
2. За извршење овог закључка задужује се КП „Бобас“ а.д. Котор Варош.
3. Закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у Службеном гласнику
Општине Котор Варош.

Број: 01-022-115/16
Датум: 07.07.2016. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Ибрахим Палић,с.р.
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На основу члана 19. став 1. тачка 3. Закона о систему јавних служби ("Службени
гласник РС", број: 68/07, 109/12 и 44/16), 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 културу, спорт и информисање“ Котор Варош за 2015. годину, на сједници
одржаној дана 07.07.2016. године, д о н о с и
З А К Љ У Ч А К
о усвајању Извјештаја о раду ЈУ „Центар за културу, спорт и информисање“ Котор
Варош
1. Скупштина општине Котор Варош усваја Извјештај о раду ЈУ „Центар за
културу, спорт и информисање“ Котор Варош за 2015. годину.
2. Закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику
Општине Котор Варош“.
Број: 01-022-117/16
Датум: 07.07.2016. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Ибрахим Палић,с.р.
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Стр

1.

Статут о измјени Статута Општине Котор Варош

1

2.

Одлука о допуни Одлуке о кредитном задужењу Општине Котор Варош

1

3.

Одлука о измјенама Одлуке о усвајању годишњег Плана капиталних
инвестиција општине Котор Варош за 2016.годину

2

4.

Одлука o висини и начину обрачуна накнаде за припрему и израду
урбанистичко техничких услова и стручног мишљења

3

5.

Одлука о давању сагласности на цијене комуналних услуга

4

6.

Одлука о висини боравишне таксе на подручју општине Котор Варош

7

7.

Одлука о измјенама и допунама Одлуке о комуналном реду на подручју
општине Котор Варош

10

8.

Одлука o начину и условима јавне продаје градског грађевинског
земљишта

12

9.

Одлука o начину и условима јавне продаје градског грађевинског
земљишта

13

10.

Одлука o начину и условима јавне продаје градског грађевинског
земљишта

14

11.

Одлука о комуналним таксама

16

12.

Одлука о измјени и допуни Одлуке о расподјели средстава спортским
организацијама из буџета Општине Котор Варош за 2016. годину

26

13.

Одлука о приступању изради измјене дијела Регулационог плана
„Рипиште Баре“ Котор Варош

27

14.

Одлука о измјенама Одлуке о општинским административним таксама

29

15.

Рјешење о разрјешењу в.д. начелника Одјељења за општу управу

30

16.

Рјешење о именовању в.д. начелника Одјељења за општу управу
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