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АКТИ НАЧЕЛНИКА 

 

1  

                                                                                            

 На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи („Службени Гласник Републике 

Српске“, број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана 46. став 1. алинеја 8. Статута општине 

Котор Варош („Службени Гласник општине Котор Варош“, број 3/14, 4/16 и 7/16), 

Начелник општине Котор Варош  д о н о с и 

 

ПРАВИЛНИК  

О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О ОРГАНИЗАЦИЈИ И 

СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЈЕСТА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ КОТОР 

ВАРОШ 

 

Члан 1. 

  

 У члану 15. „Систематизација радних мјеста – табеларни дио“ Правилника о 

организацији и систематизацији радних мјеста општинске управе општине Котор Варош 

(„Службени Гласник општине Котор Варош“, број: 14/15, 3/16, 4/16 и 5/16) у ОДЈЕЉЕЊУ 

ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ И СТАМБЕНО КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ под редним 

бројем 5. САМОСТАЛНИ СТРУЧНИ САРАДНИК ЗА ПОСЛОВЕ ГРАЂЕВИНАРСТВА И 

ТЕХНИЧКОГ ПРИЈЕМА, у колони „Број извршилаца“, мијења се и гласи: „2“. 

 

Члан 2. 

 

 Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања У „Службеном 

Гласнику општине Котор Варош“. 

 

 

Број: 02-014-364/16 

Датум: 22.09.2016. године                НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

        Далибор Вучановић,с.р. 
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На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи ( „Службени гласник Републике 

Српске“, број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13 ), члана 46. Статута општине Котор Варош                   

(„Службени гласник општине Котор Варош“, број: 3/14 ) и члана 15. Одлуке о начину 

одабира пројеката невладиних/непрофитних организација по ЛОД методологији 

(„Службени гласник Општине Котор Варош“, број:12/15), начелник општине Котор Варош 

д о н о с и: 

 

Р J E Ш E Њ E 

o имeнoвaњу  општинског мониторинг тима за праћење реализације одобрених пројеката 

пo jaвним пoзивима упућeним oргaнизaциjaмa цивилнoг друштвa  

 

 

Члaн 1. 

У сaстaв општинског мониторинг тима зa праћење реализације одобрених прojeкaтa пo 

jaвним пoзивима зa oргaнизaциje цивилнoг друштвa имeнуjу сe: 

 

1. Радислав Петрушић, вођа тима, в.д. начелник Одјељења за привреду и друштвене 

дјелатности; 

2. Горан Малијевић, члан тима, службеник за сарадњу са НВО; 

3. Драгана Петрушић, члан тима; в.д. начелник Одјељења за финансије; 

4. Младен Тепић, члан тима испред ОЦД 

 

Члaн  2. 

Задатак тима је праћење тока имплементације одобрених пројеката, на основу 

информација добивених у наративним и финансијским извјештајима и теренским 

посјетама те извјештавање начелника  општине Котор Варош о реализованим пројектима. 

Члaн  3. 

Члановима тима припада одговарајућа надокнада за рад, а према одлуци начелника. 

 

Члaн 4. 

Oвo рjeшeњe ступa нa снaгу дaнoм дoнoшeњa a oбjaвићe сe у „Службeнoм глaснику 

Општине Котор Варош“. 

 

 

 Број: 02-014-142/16 

Датум: 03.05.2016. године                       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

        Далибор Вучановић,с.р. 

 

3 

 У складу са планом развоја и увођење система управљања квалитетом у Општини 

Котор Варош и захтјевима стандарда ИСО 9001-2015 (тачка 5.3 Организационе улоге, 

одговорности и овлашћења.) и члана 46. Статута општине Котор Варош („Службени 
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гласник општине Котор-Варош“ број: 3/14 и 4/16), начелник Општине Котор Варош 

доноси : 

РЈЕШЕЊЕ 

о формирању Одбора за квалитет Општине Котор Варош 

 

I 

Овом Рјешењем формира се одбор за квалитет Општине у саставу: 

 

1. Далибор Вучановић, 

2. Далибор Ђурашиновић, 

3. Драгана Петрушић, 

4. Славен Момић, 

5. Радислав Петрушић, 

6. Слободан Гелић, 

7. Снежана Јурић, 

8. Душко Васиљевић 

 

II 

           Статус и задаци Одбора за квалитет су:  

 

1. Дефинисање политике и циљева квалитета на свим организационим нивоима и 

релевантним функцијама унутар Општине; 

2. Осигурање ресурса и информација неопходних за развој и увођење система 

управљања квалитетом; 

3. Идентификовање процеса који се одвијају у Општини, прецизирање њиховог 

тока кроз организациону структуру и дефинисање веза између појединих 

процеса и међусобног дјеловања; 

4. Дефинисање метода мониторинга процеса, контроле и критерије прихватљивости 

резултата контроле процеса; 

5. Периодично преиспитивање и утврђивање службене оцјене имплементираног 

система управљања квалитетом; 

6. Управљањем акцијама неопходним за остваривање планираних циљева и сталног 

побољшања ефикасности процеса; 

7. Обезбјеђивање да се у цијелој организацији промовише усредсређеност на 

корисника; 

8. Преиспитивање радних и ревидираних верзија те успостављање текста 

коначних верзија докумената система управљања квалитетом (Пословник о 

квалитету, процедура, упуства, планова квалитета идр.); 

9. Одржавање интегритета система управљања квалитетом када се планирају и/или 

имплементирају измјене у организацији или систему управљања квалитетом. 

 

III 

Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења а биће објављено у „Службеном 

гласнику општине Котор Варош „. 

 

Број: 02-014-226/16       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Датум: 24.06.2016.године                                                       Далибор Вучановић,с.р.                                                                                  
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На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи (Службени гласник Републике 

Српске“, број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), члана 46. Статута Општине Котор Варош 

(„Службени гласник Општине Котор Варош“, број:3/14, 4/16 и 7/16) и члана 25. Уредбе о 

стамбеном збрињавању породица погинулих бораца и ратних војних инвалида 

одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске (Службени гласник РС, број: 43/07 и 

73/08), Начелник општине Котор Варош доноси: 

 

РЈЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СТАМБЕНО ЗБРИЊАВАЊЕ ПОРОДИЦА 

ПОГИНУЛИХ БОРАЦА И РАТНИХ ВОЈНИХ ИНВАЛИДА 

1.Именује се Комисија за стамбено збрињавање породица погинулих бораца и ратних 

војних инвалида (у даљем тексту Комисија), у саставу: 

-Славен Момић, предсједник комисије 

-Момирка Бунић, члан, представник породица погинулих бораца 

-Младенко Трифковић, члан, представник ратних војних инвалида 

-Јован Савановић, члан, представник грађевинске струке 

 

2.Задатак Комисије је да проводи поступак додјеле станова, односно, стамбених јединица, 

додјеле средстава за заједничко учешће у рјешавању стамбених потреба и додјеле кредита 

корисницима по Закону о правим бораца, ратних војних инвалида и породица погинулих 

бораца. 

3.Зависно од расположивих станова, стамбених објеката, односно новчаних средстава за 

расподјелу , Стамбена комисија одређује колико ће се рјешавати стамбених питања 

породица погинулих и несталих бораца, а колико ратних војних инвалида, по претходно 

прибављеном мишљењу Општинске борачке организације. 

4.По прибављеном мишљењу и утврђеном омјеру рјешавања стамбених питања Стамбена 

комисија расписује конкурс који се објављује у средствима јавног информисања и на 

огласним таблама. 

5.По пријему захтјева комисија утврђује чињенично стање, прелиминарну листу 

приоритета и исту објављује на начин на који је објављен и конкурс. 

6.Након рјешавања по приговорима комисија утврђује коначну листу приоритета и доноси 

коначну одлуку о додјели станова, стамбених објеката или заједничком учешћу у изградњи 

станова, односно расподјели кредита. 
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7.Комисији за њен рад припада одговарајућа новчана накнада, чију ће висину начелник 

утврдити својом одлуком. 

8.Ступањем на снагу овог рјешења престаје да важи рјешење бр:02-014-205/14, од 

25.08.2014.године. 

9.Рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у Службеном гласнику Општине 

Котор Варош. 

 

 Број: 02-014-298/16 

Датум: 23.08.2016. године               НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

           Далибор Вучановић,с.р. 
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 У складу са планом развоја и увођење система управљања квалитетом у Општини 

Котор Варош и захтјевима стандарда ИСО 9001-2015 (тачка 5.3 Организационе улоге, 

одговорности и овлашћења.) и члана 46. Статута општине Котор Варош („Службени 

гласник општине Котор-Варош“ број: 3/14 и 4/16), начелник Општине Котор Варош 

доноси: 

 

РЈЕШЕЊЕ 

о именовању менаџера квалитета Општине Котор Варош 

 

 

I 

Овим Рјешењем за менаџера квалитета Општине Котор Варош именује се: 

Душко Васиљевић.  

 

II 

            

Статус и задаци менаџера квалитета су:  

 

1. Обезбјеђивање да је систем менаџмента квалитетом усаглашен са захтјевима овог 

међународног стандарда; 

2. Извјештавање, нарочито највишег руководства, о перформансама система 

менаџмента квалитетом и о приликама за побољшање; 

3. Обезбјеђивање да се одржава интегритет система менаџмента квалитетом када се 

планирају и спроводе измјене у систему менаџмента квалитетом; 

4. Планирање и провођење интерних провјера у Општини; 

5. Комуникација са екстерним странама по питањима везаним за систем 

менаџмента квалитетом. 
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III 

Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења а биће објављено у „Службеном 

гласнику општине Котор Варош „. 

 

 

Број: 02-014-226/16 

Датум: 24.06.2016. године           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                Далибор ВУЧАНОВИЋ,с.р. 
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На основу члана 13. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник Босне и 

Херцеговине'' број: 39/14 и 47/14), члана 3. Правилника о успостављању и раду комисије за 

набавке (''Службени гласник Босне и Херцеговине'' број: 103/14), члана 72. став 3. Закона о 

локалној самоуправи (''Службени гласник Републике Српске'', број: 101/04, 42/05, 118/05 и 

98/13) и члана 43. Статута Општине Котор Варош (''Службени гласник Општине Котор 

Варош'' број; 3/14) начелник Општине Котор Варош, д о н и о с и   

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању Комисије 

 

 1. Именује се Комисија за јавну набавку под називом: ''Извођење радова за припрему и 

дробљење каменог материјала у природном позајмишту'' у отвореном поступку, редни број 

набавке у Плану јавних набавки за 2016. годину: 80, у сљедећем саставу:  

1. Бранкица Радуловић, предсједник,  

2. Горан Шебић, замјеник предсједника,  

3. Јован Савановић, члан,  

4. Милева Керезовић, замјеник члана,  

5. Рада Врљановић, члан, 

6. Миленко Ђурић, замјеник члана и  

7. Радојка Бубић, секретар,  

8. Сњежана Ђурић, замјеник секретара.  

 

2. Задатак Комисије из тачке 1. овог рјешења је:  

а) Провођење јавног отварања понуда,  

б) Прегледавање, оцјена и успоређивање понуда,  

в) Сачињавање записника о оцјени понуда,  

г) Сачињавање извјештаја о поступку јавне набавке,  

д) Давање препоруке уговорном органу за доношење одлуке о одабиру или одлуке о 

поништењу поступка набавке.  

3. Сви чланови Комисије су обавезни да током цијелог поступка набавке пријаве постојање 

могућег сукоба интереса уговорном органу ради искључења из даљег рада комисије.  

4. Послови Комисије обухватају:  

- рад комисије од дана доношења рјешења о њеном именовању до окончања свих послова 

везаних за конкретну јавну набавку,  

- комисија сачињава записнике и друге акте у садржају и форми прописаној Законом о 

јавним набавкама, подзаконским актима и општим актима уговорног органа,  
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- комисија, након окончања поступка, даје уговорном органу препоруку, заједно са 

извјештајем о раду и разлозима давања такве препоруке,  

- уговорни орган може прихватити препоруку комисије или одбити ако је приједлог 

незаконит,  

- у случају да уговорни орган не прихвати препоруку комисије дужан је дати писмено 

образложење свог поступања, тј. објаснити у чему се састоји незаконитост, те тражити да 

се иста отклони,  

- коначну одлуку о додјели уговора доноси уговорни орган, 

 - обавеза комисије је да након окончања поступка набавке цјекокупан предмет са свим 

документима достави службенику за јавне набавке.  

 

5. Комисија може донијети пословник о раду или писаним путем прихватити одредбе 

Правилника о јавним набавкама у општини Котор Варош као свој пословник, који ће 

примјењивати у свом раду. 

 

6. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у ''Службеном гласнику 

општине Котор Варош''. 

 

 Број: 02-014-1/2016 -9 

Датум: 13.04.2016. године                    НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

    Далибор Вучановић,с.р. 

      

7 

На основу члана 13. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник Босне и 

Херцеговине'' број: 39/14 и 47/14), члана 3. Правилника о успостављању и раду комисије за 

набавке (''Службени гласник Босне и Херцеговине'' број: 103/14), члана 72. став 3. Закона о 

локалној самоуправи (''Службени гласник Републике Српске'', број: 101/04, 42/05, 118/05 и 

98/13) и члана 43. Статута Општине Котор Варош (''Службени гласник Општине Котор 

Варош'' број; 3/14) начелник Општине Котор Варош, д о н  о с и   

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању Комисије 

 

 1. Именује се Комисија за јавну набавку под називом: ''Извођење радова за одводњу 

површинских вода са локалних путева, некатегорисаних путева и улица у насељу'' у 

отвореном поступку, редни број набавке у Плану јавних набавки за 2016. годину: 83, у 

сљедећем саставу:  

1. Бранкица Радуловић, предсједник,  

2. Горан Шебић, замјеник предсједника,  

3. Јован Савановић, члан,  

4. Милева Керезовић, замјеник члана,  

5. Рада Врљановић, члан, 

6. Миленко Ђурић, замјеник члана и  

7. Радојка Бубић, секретар,  

8. Сњежана Ђурић, замјеник секретара.  
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2. Задатак Комисије из тачке 1. овог рјешења је:  

а) Провођење јавног отварања понуда,  

б) Прегледавање, оцјена и успоређивање понуда,  

в) Сачињавање записника о оцјени понуда,  

г) Сачињавање извјештаја о поступку јавне набавке,  

д) Давање препоруке уговорном органу за доношење одлуке о одабиру или одлуке о 

поништењу поступка набавке.  

3. Сви чланови Комисије су обавезни да током цијелог поступка набавке пријаве постојање 

могућег сукоба интереса уговорном органу ради искључења из даљег рада комисије.  

4. Послови Комисије обухватају:  

- рад комисије од дана доношења рјешења о њеном именовању до окончања свих послова 

везаних за конкретну јавну набавку,  

- комисија сачињава записнике и друге акте у садржају и форми прописаној Законом о 

јавним набавкама, подзаконским актима и општим актима уговорног органа,  

- комисија, након окончања поступка, даје уговорном органу препоруку, заједно са 

извјештајем о раду и разлозима давања такве препоруке,  

- уговорни орган може прихватити препоруку комисије или одбити ако је приједлог 

незаконит,  

- у случају да уговорни орган не прихвати препоруку комисије дужан је дати писмено 

образложење свог поступања, тј. објаснити у чему се састоји незаконитост, те тражити да 

се иста отклони,  

- коначну одлуку о додјели уговора доноси уговорни орган, 

 - обавеза комисије је да након окончања поступка набавке цјекокупан предмет са свим 

документима достави службенику за јавне набавке.  

 

5. Комисија може донијети пословник о раду или писаним путем прихватити одредбе 

Правилника о јавним набавкама у општини Котор Варош као свој пословник, који ће 

примјењивати у свом раду. 

 

6. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у ''Службеном гласнику 

општине Котор Варош''. 

 

 

 Број: 02-014-1/2016-8     

Датум: 13.04.2016. године                   НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

    Далибор Вучановић,с.р. 
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На основу члана 13. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник Босне и 

Херцеговине'' број: 39/14 и 47/14), члана 3. Правилника о успостављању и раду комисије за 

набавке (''Службени гласник Босне и Херцеговине'' број: 103/14), члана 72. став 3. Закона о 

локалној самоуправи (''Службени гласник Републике Српске'', број: 101/04, 42/05, 118/05 и 
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98/13) и члана 43. Статута Општине Котор Варош (''Службени гласник Општине Котор 

Варош'' број; 3/14) начелник Општине Котор Варош, д о н и о с и   

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању Комисије 

 

 1. Именује се Комисија за јавну набавку под називом: ''Набавка каменог материјала за 

одржавање локалне путне мреже'' у поступку путем конкурентског захтјева за достављање 

понуда, редни број набавке у Плану јавних набавки за 2016. годину: 28, у сљедећем 

саставу:  

1. Бранкица Радуловић, предсједник,  

2. Милева Керезовић, замјеник предсједника,  

3. Јован Савановић, члан,  

4. Рада Врљановић, замјеник члана,  

5. Миленко Ђурић, члан, 

6. Зоран Крагић, замјеник члана и  

7. Радојка Бубић, секретар,  

8. Сњежана Ђурић, замјеник секретара.  

 

2. Задатак Комисије из тачке 1. овог рјешења је:  

а) Провођење јавног отварања понуда,  

б) Прегледавање, оцјена и успоређивање понуда,  

в) Сачињавање записника о оцјени понуда,  

г) Сачињавање извјештаја о поступку јавне набавке,  

д) Давање препоруке уговорном органу за доношење одлуке о одабиру или одлуке о 

поништењу поступка набавке.  

3. Сви чланови Комисије су обавезни да током цијелог поступка набавке пријаве постојање 

могућег сукоба интереса уговорном органу ради искључења из даљег рада комисије.  

4. Послови Комисије обухватају:  

- рад комисије од дана доношења рјешења о њеном именовању до окончања свих послова 

везаних за конкретну јавну набавку,  

- комисија сачињава записнике и друге акте у садржају и форми прописаној Законом о 

јавним набавкама, подзаконским актима и општим актима уговорног органа,  

- комисија, након окончања поступка, даје уговорном органу препоруку, заједно са 

извјештајем о раду и разлозима давања такве препоруке,  

- уговорни орган може прихватити препоруку комисије или одбити ако је приједлог 

незаконит,  

- у случају да уговорни орган не прихвати препоруку комисије дужан је дати писмено 

образложење свог поступања, тј. објаснити у чему се састоји незаконитост, те тражити да 

се иста отклони,  

- коначну одлуку о додјели уговора доноси уговорни орган, 

 - обавеза комисије је да након окончања поступка набавке цјекокупан предмет са свим 

документима достави службенику за јавне набавке.  
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5. Комисија може донијети пословник о раду или писаним путем прихватити одредбе 

Правилника о јавним набавкама у општини Котор Варош као свој пословник, који ће 

примјењивати у свом раду. 

6. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у ''Службеном гласнику 

општине Котор Варош''. 

 

 Број: 02-014-1/2016-7 

Датум: 13.04.2016. године,                    НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

    Далибор Вучановић,с.р. 
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На основу члана 13. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник Босне и 

Херцеговине'' број: 39/14 и 47/14), члана 3. Правилника о успостављању и раду комисије за 

набавке (''Службени гласник Босне и Херцеговине'' број: 103/14), члана 72. став 3. Закона о 

локалној самоуправи (''Службени гласник Републике Српске'', број: 101/04, 42/05, 118/05 и 

98/13) и члана 43. Статута Општине Котор Варош (''Службени гласник Општине Котор 

Варош'' број; 3/14) начелник Општине Котор Варош, д о н  о с и   

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању Комисије 

 

 1. Именује се Комисија за јавну набавку под називом: ''Извођење радова за одржавање 

локалних путева, некатегорисаних путева и улица у насељу са макадамским коловозом на 

територији општине Котор варош за 2016. годину'' у отвореном поступку, редни број 

набавке у Плану јавних набавки за 2016. годину: 82, у сљедећем саставу:  

1. Бранкица Радуловић, предсједник,  

2. Јован Савановић, замјеник предсједника,  

3. Миленко Ђурић, члан,  

4. Милева Керезовић, замјеник члана,  

5. Рада Врљановић, члан, 

6. Зоран Крагић, замјеник члана и  

7. Радојка Бубић, секретар,  

8. Сњежана Ђурић, замјеник секретара.  

 

2. Задатак Комисије из тачке 1. овог рјешења је:  

а) Провођење јавног отварања понуда,  

б) Прегледавање, оцјена и успоређивање понуда,  

в) Сачињавање записника о оцјени понуда,  

г) Сачињавање извјештаја о поступку јавне набавке,  

д) Давање препоруке уговорном органу за доношење одлуке о одабиру или одлуке о 

поништењу поступка набавке.  

3. Сви чланови Комисије су обавезни да током цијелог поступка набавке пријаве постојање 

могућег сукоба интереса уговорном органу ради искључења из даљег рада комисије.  

4. Послови Комисије обухватају:  
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- рад комисије од дана доношења рјешења о њеном именовању до окончања свих послова 

везаних за конкретну јавну набавку,  

- комисија сачињава записнике и друге акте у садржају и форми прописаној Законом о 

јавним набавкама, подзаконским актима и општим актима уговорног органа,  

- комисија, након окончања поступка, даје уговорном органу препоруку, заједно са 

извјештајем о раду и разлозима давања такве препоруке,  

- уговорни орган може прихватити препоруку комисије или одбити ако је приједлог 

незаконит,  

- у случају да уговорни орган не прихвати препоруку комисије дужан је дати писмено 

образложење свог поступања, тј. објаснити у чему се састоји незаконитост, те тражити да 

се иста отклони,  

- коначну одлуку о додјели уговора доноси уговорни орган, 

 - обавеза комисије је да након окончања поступка набавке цјекокупан предмет са свим 

документима достави службенику за јавне набавке.  

 

5. Комисија може донијети пословник о раду или писаним путем прихватити одредбе 

Правилника о јавним набавкама у општини Котор Варош као свој пословник, који ће 

примјењивати у свом раду. 

 

6. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у ''Службеном гласнику 

општине Котор Варош''. 

 

 Број: 02-014-1/2016-6  

Датум: 13.04.2016. године                    НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

    Далибор Вучановић,с.р. 
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Нa основу члана 43. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана 46. Статута општине Котор Варош 

(„Службени гласник општине Котор Варош“, број: 3/14, 4/16 и 7/16), Начелник општине 

Котор Варош  д о н о с и 

 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е  

о именовању комисије за утврђивање стања на терену по  

захтјевима за издавање у закуп путног земљишта  

 

 

 

У комисију за утврђивање стања на терену по захтјевима за издавање у закуп путног 

земљишта на територији општине Котор Варош, именују се: 

 

1. Васиљевић Душко – предсједник комисије, 

2. Товиловић Љубица – члан комисије и  

3. Божић Сања – члан комисије. 
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1. Задатак комисије је да, по појединачним захтјевима за издавање у закуп путног 

земљишта, на лицу мјеста изврши увид у стање на терену, те утврди основаност 

поднешеног захтјева и о свом раду сачини извјештај Начелнику општине. 

 

2. Комисији за њен рад припада одговарајућа накнада. 

 

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

општине Котор Варош“. 

 

 

Број: 02-014-287/16 

Датум: 20.09.2016. године       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

         Далибор ВУЧАНОВИЋ,с.р. 
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Р.бр                                                    САДРЖАЈ                                                          Стр 

  

АКТИ НАЧЕЛНИКА 

 

 

    

1. Правилник о измјенама и допунама Правилника о организацији и 

систематизацији радних мјеста општинске управе Општине Котор 

Варош 

   1 

2. Рјешење o имeнoвaњу  општинског мониторинг тима за праћење 

реализације одобрених пројеката пo jaвним пoзивима упућeним 

oргaнизaциjaмa цивилнoг друштвa 

 

   2 

3. Рјешење о формирању Одбора за квалитет Општине Котор Варош 

 

   2 

4. Рјешење о именовању Комисије за стамбено збрињавање породица 

погинулих бораца и ратних војних инвалида 

   4 

5. Рјешење о именовању менаџера квалитета Општине Котор Варош 

 

   5 

6. Рјешење о именовању Комисије 

 

   6 

7. Рјешење о именовању Комисије 

                                                                                                                                                    

   7 

8. Рјешење  о именовању Комисије 

 

 

 

   8 

9. Обавјештење о просјечној нето плати запослених у 2014. години 

 

   10 

10. 

 

Рјешење о именовању комисије за утврђивање стања на терену по  

захтјевима за издавање у закуп путног земљишта  

 

 

САДРЖАЈ 

   11 

 
 

 


