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1
На основу члана 39. а у вези са чланом 46. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“ број: 97/16), члана 30. Статута општине
Челинац („Службени гласник Општине Котор Варош“, број: 3/14 и 4/16 и 7/16),
Скупштина општине Котор Варош на Конститутивној сједници одржаној дана
13.12.2016. године донијела је
ОДЛУКУ
о начину примопредаје дужности у случају престанка мандата
I
Овом одлуком уређују се принципи примопредаје дужности, службених аката и
сужбених печата у случају престанка мандата ( у даљем тексту: примопредаја
дужности), поступак примопредаје, субјекти који учествују у примопредаји дужности,
рокови, мјесто и начин примопредаје, форма и садржај записника о примопредаји и
друга питања од значаја за примопредају дужности.
II
Примопредаја дужности врши се у складу са етичким принципима, јавности,
одговорности, међусобног поштовања и уважавања и са кооперативним приступом
свих учесника у процесу примопредаје.
III
Циљ примопредаје дужности је обезбјеђивање континуитета рада из дјелокруга
општине, стабилност и несметани развој локалне заједнице.
IV
1)Примопредаја дужности, службених аката и печата врши се између
функционера општине који предају дужност и новоизабраних функционера који
примају дужност.
2)Одредбе ове одлуке примјењују се и у случају примопредје дужности
секретара као и између именованих, односно постављених лица у јавним предузећима,
јавним установама и другим организацијама чији је оснивач општина, као и између
организација које престају да раде и новооснованих организација и служби општине.

БРОЈ 12/16

„СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ КОТОР-ВАРОШ“

Страна 2

V
Примопредаја дужности из тачке 4. ове одлуке подразумијева подношење:
1) извјештаја о обављању послова из дјелокруга органа,
2) финансијког извјештаја и извјештаја о преузетим, а неизмиреним и
неизвршеним обавезама,
3) извјештаја о предметима и пројектима у току,
4) предају затечених службених аката, службених печатаи других списа и
извјештаја од значаја за рад органа.
VI
1) Примопредаја дужности након спроведених избора за органе власти општине
спроводи се између начелника општине који предаје дужност и начелника општине
који прима дужност најкасније у року од осам дана од дана потврде мандата од органа
надлежног за спровођење избора за начелника општине, а за остале функционере у
року од 15 дана од дана конституисања скупштине.
2)Примопредаја дужности између именованих, односно постављених лица из
тачке 4. подтачке 2. ове одлуке спроводи се у року од 8 дана од дана доношења
рјешења о избору, именовању, односно постављењу.
VII
Примопредаја дужности врши се у службеним просторијама функционера,
односно именованих и постављених лица из 4. подтачке 2. ове одлуке.
VIII
1) Примопредаја дужности врши се у присуству Комисије за примопредају
дужности ( у даљем тексту: Комисија), коју именује скупштина општине на период од
4 године, са могућношћу поновног именовања.
2) Комисија има три члана од којих је један предсједник Комисије.
3) Чланови Комисије имају замјенике.
4) За примопредају дужности између начелника општине именује се Комисија
из реда запослених у општинској управи.
5) За примопредају дужности између предсједника скупштине и између
секретара именује се Комисија из реда одборника у скупштини.
6) За примопредају дужности између именованих, односно постављених лица у
јавним предузећима, јавним установама и другим организацијама чији је оснивач
општина, као и између организација које престају да раде и новооснованих
организација и служби, у Комисију се именују два члана из реда одборника у
скупштини и један члан из реда запослених у јавном предузећу, јавној установи или
другој организацији чији је оснивач општина у којој се врши примопредаја.
IX
1)Приликом примопредаје дужности обавезно се сачињава записник.
2) Записник о примопредаји дужности сачињава секретар скупштине, односно
јавног предузећа, јавне установе или друге организације чији је оснивач општина у
којој се врши примопредаја.
3)Уколико скуштина, односно јавно предузеће, јавна установа или друга
организација чији је оснивач општина нема секретара записник сачињава предсједник
Комисије.
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4) Записник о примопредаји дужности сачињава се у три примјерка, од којих се
један примјерак уручује лицу које у смислу одредаба ове одлуке предаје дужност, један
лицу које преузима дужност, а један примјерак се предаје надлежним службама ради
архивирања.
X
Записник о примопредаји дужности треба да садржи:
1)мјесто, датум и правни основ примопредаје дужности,
2)лично име (презиме и име) и функцију лица које предаје дужност и лица које
прима дужност,
3)лична имена лица која присуствују примопредаји дужности,
4)правни акт којим је формирана Комисија,
5)попис и опште податке о службеним актима који су предмет примопредаје
дужности, по годинама, врсти, количини и стању тих аката,
6)број службених печата који су предмет примопредаје,
7)лична имена чланова Комисије који потписују записник,
8)напомене у вези са предметом примопредаје и
9)потписе чланова Комисије и потписе свих овлашћених присутних лица.
XI
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном
гласнику Општине Котор Варош“.
Број: 01-022-155/16
Датум: 13.12.2016. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Ибрахим Палић,с.р.

2
На основу члана 44. став 4. и 5. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Српске“, број: 97/16), члана 30. Статута општине Котор Варош
(„Службени гласник Општине Котор Варош“, број; 3/14, 4/16 и 7/16), члана 15.
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 13.12.2016. године, доноси
РЈЕШЕЊЕ
о избору Радног предсједништва
1.
-

Радно предсједништво Конститутивне сједнице чине:
Раденко Чупић-предсједник
Бојан (Зоран) Ђекановић, члан
Немања Кнежевић, члан.

2.
Радно предсједништво предсједава сједницом до избора предсједника
Скуппштине општине, и има сва права и дужности предсједника Скупштине општине.
3.

Ово рјешење ступа на снагу даном доношења.

Број: 01-022-175/16
Датум: 13.12.2016. године

ПРЕДСЈЕДНИК
РАДНОГ ПРЕДСЈЕДНИШТВА
Раденко Чупић, с.р.
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На основу члана 51. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“, број: 97/16), члана 30. Статута Oпштине Котор Варош („Службени
гласник Општине Котор Варош“, број: 3/14, 4/16 и 7/16), и члана 35. 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
13.12.2016. године, доноси
РЈЕШЕЊЕ
о именовању Верификационе комисије
У Верификациону комисију Скупштине општине Котор Варош (у даљем тексту:
Комисија), именују се:

1.

-

Обренко Пуцаревић, предсједник,
Јеленко Васиљевић, члан,
Љубинко Трифковић, члан.

2.

Задатак Комисије је да изврши увид у документацију Централне изборне
изборне комисије о додијељеним мандатима одборницима Скупштине општине
Котор Варош, те сачини изивјештај и достави га предсједавајућем Скупштине
општине.

3.

Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном
гласнику Општине Котор Варош“.

Број: 01-022-174/16
Датум: 13.12.2016. године

ПРЕДСЈЕДНИК
РАДНОГ ПРЕДСЈЕДНИШТВА
Раденко Чупић, с.р.

4
На основу члана 30. Статута општине Котор-Варош ("Службени гласник
Општине Котор - Варош", број: 3/14, 4/16 и 7/16), члана 15. 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:
13.12.2016. године, д о н о с и
РЈЕШЕЊЕ
о верификацији мандата одборницима у Скупштини општине Котор Варош
На основу извјештаја Верификационе комисије, Скупштина општине Котор
Варош верификује мандат у Скупштини општине Котор Варош у мандатном сазиву
2016-2020 године сљедећим одборницима:
I-

СДС- СРПСКА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА
1. Бојан (Милорад) Ђекановић
2. Драган Зељковић
3. Обренко Пуцаревић
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4. Бојан (Зоран) Ђекановић
5. Милорад Савановић
6. Младен Тепић
II-

ПДП- ПАРТИЈА ДЕМОКРАТСКОГ ПРОГРЕСА
1. Владимир Бибић
2. Невен Теиновић
3. Раденко Чупић
4. Јеленко Васиљевић
5. Немања Кнежевић

III-

СНСД- САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА
1. Далибор Вучановић
2. Бранко Понорац
3. Станимир Ђекановић
4. Љубинко Трифковић

IV-

ДНС – ДЕМОКРАТСКИ НАРОДНИ САВЕЗ
1. Далиборка Керезовић – Дамјановић
2. Ненад Пезеровић
3. Тамара Купрешак

V-

СДА- Странка демократске акције
1. Ибрахим Палић
2. Абид Ковачић
3. Мирудин Дугоњић

VI-

СП – СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА
1. Ениса Божичковић
2. Младен Жупљанин

VII-

ХДЗ БиХ-ХНС БиХ – ХРВАТСКА КОАЛИЦИЈА КОТОР ВАРОШ
1. Ивица Марчинковић
2. Недељко Перић

VIII- СРС- СРПСКА У СИГУРНЕ РУКЕ
1- Славко Ђукић
2- Драган Мијић
Рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у Службеном гласнику
Општине Котор Варош.
Образложење
Чланом 6. Пословника о раду Скупштине општине Котор Варош прописано је
да да је одборник представник грађана у СО-е, изабран непосредним и тајним
гласањем, са мандатом, правима и дужностима утврђеним у Уставу, Закону и Статуту.
Чланом 16. Пословника о раду Скупштине општине Котор Варош прописано је
да предсједавајући прве конститутивне сједнице презентује СО-е Извјештај Изборне
комисије БиХ о овјери мандата лицима која су добиле одборнички мандат.
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Верификациона комисија је на основу Одлуке Централне изборне комисије БиХ
о потврђивању резултата локалних избора који су одржани 02.10.2016. године и
Извјештаја Општинске изборне комисије Котор Варош, достављених увјерења о
додјели мандата за сваког одборника те личног потписивања изјава о прихватању
односно неприхватању мандата одборника, утврдила приједлог рјешења као у
диспозитиву и предлаже Скупштини општине Котор Варош доношење истог.
Број: 01-022-177/16
Датум: 13.12.2016. године

ПРЕДСЈЕДНИК
РАДНОГ ПРЕДСЈЕДНИШТВА
Раденко Чупић, с.р.

5
На основу члана 51. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“, број: 97/16), члана 30. Статута Oпштине Котор Варош („Службени
гласник Општине Котор Варош“, број: 3/14, 4/16 и 7/16), члана 14. став 3. и члана 50.
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 13.12.2016. године, доноси
РЈЕШЕЊЕ
о именовању Комисије за избор и именовања Скупштине општине
1. У Комисију за избор и именовања Скупштине општине Котор Варош (у даљем
тексту: Комисија), именују се:
-

Јеленко Васиљевић
Раденко Чупић
Милорад Савановић
Бојан (Милорад) Ђекановић
Абид Ковачић
Тамара Купрешак
Бранко Понорац

2. Предсједника Комисије ће изабрати чланови Комисије већином гласова од
укупног броја чланова Комисије.
3. Ступањем на снагу овог рјешења, престајy да важе Рјешењa о именовању
Комисије за избор и именовања Скупштине општине („Службени гласник
Општине Котор Варош“, број: 10/12, 7/15 и 15/15).
4. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном
гласнику Општине Котор Варош“.

Број: 01-022-176/16
Датум: 13.12.2016. године

ПРЕДСЈЕДНИК
РАДНОГ ПРЕДСЈЕДНИШТВА
Раденко Чупић, с.р.
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6
На основу члана 39. став 2. тачка 21. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Српске“, број: 97/16), члана 4. Закона о статусу функционера
јединица локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, број: 96/05 и
98/13), члана 18. став 2. и члана 19. став 1. Пословника о раду Скупштине општине
(„Службени гласник Општине Котор Варош, број: 2/13, 3/14, 15/15 и 16/15),
Скупштина општине Котор Варош на Конститутивној сједници одржаној дана
13.12.2016. године, д о н о с и
Р Ј Е Ш Е Њ Е
О ИЗБОРУ ПРЕДСЈЕДНИКА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
1. Ибрахим Палић из Шипрага, изабран је за предсједника Скупштине општине
Котор Варош, на вријеме трајања мандата Скупштине општине која га је бирала.
2. Предсједник Скупштине општине је у складу са Законом функционер општине, а
своју дужност обавља са статусом запосленог лица на основу рјешења о радном
односу на мандатни период Скупштине општине која га је бирала, а које ће
донијети Комисија за избор и именовање.
3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику
општине Котор Варош.
Образложење
Чланом 39. став 2. тачка 21. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“, број: 97/16) прописано је да „Скупштина општине бира и
разрјешава предсједника скупштине, потпредсједника скупштине, замјеника
градоначелника, односно начелника општине...“.
Чланом 4. Закона о статусу функционера јединица локалне самоуправе
прописано је да се избор функционера врши у складу са Изборним законом, Законом о
локалној самоуправи и Статутом јединице локалне самоуправе.
Комисија за избор и именовање је на сједници одржаној дана 13.12.2016.
године, а након обављених консултација са представницима политичких странака и
коалиција заступљених у СО-е, у складу са чланом 18. став 2. Пословника о раду
Скупштине општине Котор Варош, утврдила приједлог кандидата односно предложила
кандидата за предсједника Скупштине општине.
На основу напријед наведеног спроведен је поступак тајног гласања, те је
предложени кандидат након тајног гласања изабран већином гласова од укупног броја
одборника.
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог рјешења не може се уложити
жалба, али се може покренути управни спор пред Окружним судом у Бањалуци у року
од 30 дана од дана пријема Рјешења.
Број: 01-022-173/16
Датум: 13.12.2016. године

ПРЕДСЈЕДНИК
РАДНОГ ПРЕДСЈЕДНИШТВА
Раденко Чупић, с.р.
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7
На основу члана 39. став 2. тачка 21. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Српске“, број: 97/16), члана 4. Закона о статусу функционера
јединица локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, број: 96/05 и
98/13) и члана 30. Статута Општине Котор Варош („Службени гласник општине Котор
Варош“, број: 3/14, 4/16 и 7/16) Скупштина општине Котор Варош на Конститутивној
сједници одржаној дана 13.12. 2016. године, д о н о с и
Р Ј Е Ш Е Њ Е
О ИЗБОРУ ПОТПРЕДСЈЕДНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
1. Раденко Чупић из Масловара изабран је за потпредсједника Скупштине
општине Котор Варош, на вријеме трајања мандата Скупштине општине.
2. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном
гласнику Општине Котор Варош.
Образложење
Чланом 39. став 2. тачка 21. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“, број: 97/16) прописано је да „Скупштина општине бира и
разрјешава предсједника скупштине, потпредсједника скупштине, замјеника
градоначелника, односно начелника општине...“.
Чланом 4. Закона о статусу функционера јединица локалне самоуправе
прописано је да се избор функционера врши у складу са Изборним законом, Законом о
локалној самоуправи и Статутом јединице локалне самоуправе.
Комисија за избор и именовање је на сједници одржаној дана 13.12.2016.
године, а након обављених консултација са представницима политичких странака и
коалиција заступљених у СО-е, у складу са чланом 18. став 2. Пословника о раду
Скупштине општине Котор Варош, утврдила приједлог кандидата односно предложила
кандидата за потпредсједника Скупштине општине.
На основу напријед наведеног спроведен је поступак тајног гласања, те је
предложени кандидат након тајног гласања изабран већином гласова од укупног броја
одборника.
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог рјешења не може се уложити
жалба, али се може покренути управни спор пред Окружним судом у Бањалуци у року
од 30 дана од дана пријема Рјешења.
Број: 01-022-179/16
Датум: 13.12.2016. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Ибрахим Палић,с.р.

8
На основу члана 39. став 2. тачка 21. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Српске“, број: 97/16), члана 4. Закона о статусу функционера
јединица локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, број: 96/05 и
98/13) и члана 48. Статута Општине Котор Варош („Службени гласник општине Котор
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Варош“ број: 3/14, 4/16 и 7/16), Скупштина општине Котор Варош на Конститутивној
сједници одржаној дана 13.12. 2016. године, д о н о с и
Р Ј Е Ш Е Њ Е
О ИЗБОРУ ЗАМЈЕНИКА НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ КОТОР ВАРОШ
1.За замјеника начелника општине Котор Варош, на вријеме трајања мандата
Скупштине општине, након проведеног тајног гласања, изабран је Младен Тривуновић
из Котор Вароша.
2. Замјеник начелника је у складу са законом функционер општине, а своју
дужност обавља са статусом запосленог лица на основу рјешења о радном односу на
мандатни период, које ће донијети начелник општине.
3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном
гласнику Општине Котор Варош“.
Образложење
Чланом 39. став 2. тачка 21. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“, број: 97/16) прописано је да „Скупштина општине бира и
разрјешава предсједника скупштине, потпредсједника скупштине, замјеника
градоначелника, односно начелника општине (у даљем тексту: замјеник)...“.
Чланом 4. Закона о статусу функционера јединица локалне самоуправе
прописано је да се избор функционера врши у складу са Изборним законом, Законом о
локалној самоуправи и Статутом јединице локалне самоуправе.
Чланом 48.став 3. Статута општине Котор Варош прописано је да „замјеника
начелника бира Скупштина општине, на приједлог начелника, у поступку предвиђеном
за избор предсједника Скупштине општине утврђен Пословником Скупштине
општине“.
Начелник општине је за замјеника начелника предложио Младена Тривуновића
из Котор Вароша, те је предложени кандидат након тајног гласања изабран већином
гласова од укупног броја одборника.
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог рјешења не може се уложити
жалба, али се може покренути управни спор пред Окружним судом у Бањалуци у року
од 30 дана од дана пријема Рјешења.
Број: 01-022-156/16
Датум: 13.12.2016. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Ибрахим Палић,с.р.
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На основу члана 39. тачка 21. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Српске“, број: 97/16), члана 52. став 3. тачка 1. Закона о
службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16) члана 30. Статута општине
Котор Варош („Службени гласник општине Котор Варош“, број: 3/14, 4/16 и 7/16)
Скупштина општине Котор Варош на Конститутивној сједници, одржаној дана
13.12.2016. године, д о н о с и
РЈЕШЕЊЕ
о разрјешењу в.д. секретара Скупштине општине
1. Снежана Јурић, дипломирани правник из Ободника, разрјешава се дужности
в.д. секретара Скупштине општине Котор Варош.
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2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном
гласнику
Општине Котор Варош“.
Образложење
Снежана Јурић, дипл.правник из Ободника, именована је за вршиоца дужности
секретара Скупштине општине Котор Варош, Рјешењем Скупштине општине Котор
Варош број: 01-022-128/14 од 11.11.2014. године, до окончања поступка именовања
секретара Скупштине општине у складу са Законом о локалној самоуправи, а најдуже
за период од 90 дана.
С обзиром да је мандат секретара Скупштине везан за мандатни период
скупштинског сазива који га је изабрао, начелник општине, због истека периода на
који је именован вршилац дужности, предлаже Скупштини општине да донесе
рјешење као у приједлогу.
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог рјешења не може се уложити жалба,
али се може покренути управни спор пред Окружним судом у Бањалуци у року од 30
дана од дана пријема Рјешења.
Број: 01-022-157/16
Датум: 13.12.2016. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Ибрахим Палић,с.р.
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На основу члана 39. тачка 21. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Српске“, број: 97/16), члана 52. став 4. Закона о службеницима и
намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе („Службени гласник
Републике Српске“, број: 97/16) члана 30. Статута општине Котор Варош („Службени
гласник општине Котор Варош“, број: 3/14, 4/16 и 7/16) Скупштина општине Котор
Варош на Конститутивној сједници, одржаној дана 13.12.2016. године, д о н о с и
РЈЕШЕЊЕ
о именовању в.д. секретара Скупштине општине
1. Снежана Јурић, дипломирани правник из Ободника, именује се за в.д. секретара
Скупштине општине Котор Варош до окончања поступка именовања секретара
Скупштине општине у складу са Законом о локалној самоуправи и Законом о
службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе, а
најдуже за период од 90 дана.
2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном
гласнику Општине Котор Варош“.
Образложење
С обзиром да је мандат секретара Скупштине везан за мандатни период
скупштинског сазива који га је изабрао, донесено је рјешење о разрјешењу в.д.
секретара због истека периода на који је именован.
Чланом 52. став 4. Закона о службеницима и намјештеницима у органима
јединице локалне самоуправе прописано је да „након престанка мандата секретара
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скупштине, скупштина до окончања поступка именовања секретара скупштине у
складу са овим законом именује вршиоца дужности секретара, а најдуже за период од
90 дана“, те је предложено доношење Рјешења о именовању в.д. секретара Скупштине
општине.
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог рјешења не може се уложити жалба,
али се може покренути управни спор пред Окружним судом у Бањалуци у року од 30
дана од дана пријема Рјешења.
Број: 01-022-158/16
Датум: 13.12.2016. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Ибрахим Палић,с.р.
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На основу члана 51. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“, број: 97/16), члана 30. Статута Oпштине Котор Варош („Службени
гласник Општине Котор Варош“, број: 3/14, 4/16 и 7/16), члана 39. и члана 53.
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 13.12.2016. године, доноси
РЈЕШЕЊЕ
о именовању Комисије за вјерска питања, националне мањине и равноправност полова
1. У Комисију за вјерска питања, националне мањине и равноправност полова
Скупштине општине Котор Варош (у даљем тексту: Комисија), именују се:
-

Раденко Чупић
Мирудин Дугоњић
Недељко Перић
Ненад Пезеровић
Милијана Врљановић
Биљана Лукић
Чедо Комљеновић

2. Предсједника Комисије ће изабрати чланови Комисије већином гласова од
укупног броја чланова Комисије.
3. Ступањем на снагу овог рјешења, престаје да важи Рјешење о именовању
Комисије за вјерска питања, националне мањине и равноправност полова
(„Службени гласник Општине Котор Варош“, број: 4/13 и 7/14).
4. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном
гласнику Општине Котор Варош“.
Број: 01-022-169/16
Датум: 13.12.2016. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Ибрахим Палић,с.р.
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На основу члана 51. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“, број: 97/16), члана 30. Статута Oпштине Котор Варош („Службени
гласник Општине Котор Варош“, број: 3/14, 4/16 и 7/16), члана 39. и члана 52.
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 13.12.2016. године, доноси
РЈЕШЕЊЕ
о именовању Комисије за награде и признања
1. У Комисију за награде и признања Скупштине општине Котор Варош (у даљем
тексту: Комисија), именују се:
-

Младен Тепић
Невен Теиновић
Тамара Купрешак
Славко Ђукић
Борис Марковић

2. Предсједника Комисије ће изабрати чланови Комисије већином гласова од
укупног броја чланова Комисије.
3. Ступањем на снагу овог рјешења, престаје да важи Рјешење о именовању
Комисије за награде и признања („Службени гласник Општине Котор Варош“,
број: 1/13).
4. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном
гласнику Општине Котор Варош“.
Број: 01-022-170/16
Датум: 13.12.2016. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Ибрахим Палић,с.р.
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На основу члана 48. став 3., 4., 6. и 8. и члана 51. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16), члана 30. Статута Oпштине
Котор Варош („Службени гласник Општине Котор Варош“, број: 3/14, 4/16 и 7/16),
члана 39. 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 13.12.2016. године, доноси
РЈЕШЕЊЕ
о именовању Комисије за примопредају дужности предсједника и потпредсједника
Скупштине општине
1. У Комисију за примопредају дужности предсједника и потпредсједника
Скупштине општине (у даљем тексту: Комисија), именују се:
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Бојан (Зоран) Ђекановић, предсједник,
Абид Ковачић, замјеник предсједника,
Јеленко Васиљевић, члан;
Младен Тепић, замјеник члана
Немања Кнежевић, замјеник члана,
Невен Теиновић, замјеник члана.

2. Задатак Комисије је да изврши примопредају дужности између предсједника
старог и новог сазива, те између потпредсједника старог и новог сазива, и о
извршеној примопредаји сачини записник у складу са Законом о локалној
самоуправи.
3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном
гласнику Општине Котор Варош“.
Број: 01-022-171/16
Датум: 13.12.2016. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Ибрахим Палић,с.р.
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На основу члана 51. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“, број: 97/16), члана 30. Статута Oпштине Котор Варош („Службени
гласник Општине Котор Варош“, број: 3/14, 4/16 и 7/16), члана 39. и члана 55.
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 13.12.2016. године, доноси
РЈЕШЕЊЕ
о именовању Комисије за провођење конкурса за продају градског грађевинског
земљишта ради изградње
1. У Комисију за провођење конкурса за продају градског грађевинског земљишта
ради изградње Скупштине општине Котор Варош (у даљем тексту: Комисија),
именују се:
-

Драган Зељковић, члан
Миодраг Петровић, члан
Славко Ђукић, члан

-

Жељко Бибић, замјеник члана
Ивица Марчинковић, замјеник члана
Зоран Петровић, замјеник члана.

2. Предсједника Комисије ће изабрати чланови Комисије већином гласова од
укупног броја чланова Комисије.
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3. Ступањем на снагу овог рјешења, престаје да важи Рјешење о именовању
Комисије за провођење конкурса за продају градског грађевинског земљишта
ради изградње („Службени гласник Општине Котор Варош“, број: 4/13).
4. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном
гласнику Општине Котор Варош“.
Број: 01-022-168/16
Датум: 13.12.2016. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Ибрахим Палић,с.р.
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На основу члана 51. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“, број: 97/16), члана 30. Статута Oпштине Котор Варош („Службени
гласник Општине Котор Варош“, број: 3/14, 4/16 и 7/16), члана 39. и члана 56.
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 13.12.2016. године, доноси
РЈЕШЕЊЕ
о именовању Комисије за борачка питања
1. У Комисију за борачка питања Скупштине општине Котор Варош (у даљем
тексту: Комисија), именују се:
-

Бојан (Зоран) Ђекановић
Борислав Кршић
Милен Ескић
Далиборка Керезовић-Дамјановић
Младен Жупљанин.

2. Предсједника Комисије ће изабрати чланови Комисије већином гласова од
укупног броја чланова Комисије.
3. Ступањем на снагу овог рјешења, престаје да важи Рјешење о именовању
Комисије за борачка питања („Службени гласник Општине Котор Варош“, број:
4/13).
4. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном
гласнику Општине Котор Варош“.

Број: 01-022-167/16
Датум: 13.12.2016. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Ибрахим Палић,с.р.
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На основу члана 51. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“, број: 97/16), члана 30. Статута Oпштине Котор Варош („Службени
гласник Општине Котор Варош“, број: 3/14, 4/16 и 7/16), члана 39. и члана 59.
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 13.12.2016. године, доноси
РЈЕШЕЊЕ
о именовању Етичког одбора
1. У Етички одбор Скупштине општине Котор Варош (у даљем тексту: Одбор),
именују се:
- Александар Јефтимир
- Тања Крчић
- Немања Кнежевић
- Неда Ђукић
- Далиборка Керезовић-Дамјановић.
2. Предсједника Одбора ће изабрати чланови Одбора већином гласова од укупног
броја чланова Одбора.
3. Ступањем на снагу овог рјешења, престаје да важи Рјешење о именовању
Етичког одбора („Службени гласник Општине Котор Варош“, број: 4/13).
4. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном
гласнику Општине Котор Варош“.
Број: 01-022-166/16
Датум: 13.12.2016. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Ибрахим Палић,с.р.
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На основу члана 51. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“, број: 97/16), члана 30. Статута Oпштине Котор Варош („Службени
гласник Општине Котор Варош“, број: 3/14, 4/16 и 7/16), члана 39. и члана 54.
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 13.12.2016. године, доноси
РЈЕШЕЊЕ
о именовању Комисије за питања младих, спорт и културу
1. У Комисију за питања младих, спорт и културу Скупштине општине Котор
Варош (у даљем тексту: Комисија), именују се:
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Немања Кнежевић
Милорад Савановић
Ненад Пезеровић
Станимир Ђекановић
Младен Жупљанин
Дарко Бунић
Ранко Бунић.

2. Предсједника Комисије ће изабрати чланови Комисије већином гласова од
укупног броја чланова Комисије.
3. Ступањем на снагу овог рјешења, престаје да важи Рјешење о именовању
Комисије за питања младих, спорт и културу („Службени гласник Општине
Котор Варош“, број: 4/13).
4. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном
гласнику Општине Котор Варош“.
Број: 01-022-165/16
Датум: 13.12.2016. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Ибрахим Палић,с.р.
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На основу члана 51. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“, број: 97/16), члана 30. Статута Oпштине Котор Варош („Службени
гласник Општине Котор Варош“, број: 3/14, 4/16 и 7/16), члана 39. и члана 49.
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 13.12.2016. године, доноси
РЈЕШЕЊЕ
о именовању Комисије за мјесне заједнице и сарадњу са општинама и градовима
1. У Комисију за мјесне заједнице и сарадњу са општинама и градовима
Скупштине општине Котор Варош (у даљем тексту: Комисија), именују се:
-

Јеленко Васиљевић
Младен Тепић
Љубинко Трифковић
Драган Мијић
Радослав Перишић

2. Предсједника Комисије ће изабрати чланови Комисије већином гласова од
укупног броја чланова Комисије.
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3. Ступањем на снагу овог рјешења, престаје да важи Рјешењa о именовању
Комисије за мјесне заједнице и сарадњу са општинама и градовима („Службени
гласник Општине Котор Варош“, број: 4/13).
4. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном
гласнику Општине Котор Варош“.
Број: 01-022-164/16
Датум: 13.12.2016. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Ибрахим Палић,с.р.
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На основу члана 51. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“, број: 97/16), члана 30. Статута Oпштине Котор Варош („Службени
гласник Општине Котор Варош“, број: 3/14, 4/16 и 7/16), члана 39. и члана 48.
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 13.12.2016. године, доноси
РЈЕШЕЊЕ
о именовању Комисије за друштвени надзор, заштиту људских права, представке и
притужбе грађана
1. У Комисију за друштвени надзор, заштиту људских права, представке и
притужбе грађана Скупштине општине Котор Варош (у даљем тексту:
Комисија), именују се:
-

Бојан (Милорад) Ђекановић
Бојан (Зоран) Ђекановић
Далибор Вучановић
Абид Ковачић
Владан Ђекановић

2. Предсједника Комисије ће изабрати чланови Комисије већином гласова од
укупног броја чланова Комисије.
3. Ступањем на снагу овог рјешења, престаје да важи Рјешењa о именовању
Комисије за друштвени надзор, заштиту људских права, представке и притужбе
грађана („Службени гласник Општине Котор Варош“, број: 4/13, 6/14, 11/14 и
7/15).
4. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном
гласнику Општине Котор Варош“.
Број: 01-022-163/16
Датум: 13.12.2016. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Ибрахим Палић,с.р.
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На основу члана 51. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“, број: 97/16), члана 30. Статута Oпштине Котор Варош („Службени
гласник Општине Котор Варош“, број: 3/14, 4/16 и 7/16), члана 39. и члана 57.
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 13.12.2016. године, доноси
РЈЕШЕЊЕ
о именовању Савјета за општу безбиједност и безбиједност саобраћаја
1. У Савјет за општу безбиједност и безбиједност саобраћаја Скупштине општине
Котор Варош (у даљем тексту: Савјет), именују се:
- Младен Каламанда
- Деан Дугоњић
- Бранислав Бојић
- Станислав Кнежевић
- Станимир Ђекановић
- Недељко Перић
- Љубинко Трифковић.
2. Предсједника Савјета ће изабрати чланови Савјета већином гласова од укупног
броја чланова Савјета.
3. Ступањем на снагу овог рјешења, престаје да важи Рјешење о именовању
Савјета за општу безбиједност и безбиједност саобраћаја („Службени гласник
Општине Котор Варош“, број: 4/13).
4. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном
гласнику Општине Котор Варош“.
Број: 01-022-159/16
Датум: 13.12.2016. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Ибрахим Палић,с.р.
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На основу члана 51. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“, број: 97/16), члана 30. Статута Oпштине Котор Варош („Службени
гласник Општине Котор Варош“, број: 3/14, 4/16 и 7/16), члана 39. и члана 46.
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 13.12.2016. године, доноси
РЈЕШЕЊЕ
о именовању Комисије за прописе, статутарна питања и Пословник
1. У Комисију за прописе, статутарна питања и Пословник Скупштине општине
Котор Варош (у даљем тексту: Комисија), именују се:
- Обренко Пуцаревић
- Ибрахим Палић
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Бранко Понорац
Срђан Сакан
Станко Тепић.

2. Предсједника Комисије ће изабрати чланови Комисије већином гласова од
укупног броја чланова Комисије.
3. Ступањем на снагу овог рјешења, престајy да важе Рјешењa о именовању
Комисије за прописе, статутарна питања и Пословник („Службени гласник
Општине Котор Варош“, број: 4/13 и 3/14).
4. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном
гласнику Општине Котор Варош“.
Број: 01-022-160/16
Датум: 13.12.2016. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Ибрахим Палић,с.р.
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На основу члана 51. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“, број: 97/16), члана 30. Статута Oпштине Котор Варош („Службени
гласник Општине Котор Варош“, број: 3/14, 4/16 и 7/16), члана 39. и члана 51.
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 13.12.2016. године, доноси
РЈЕШЕЊЕ
о именовању Мандатско-имунитетске комисије
1. У Мандатско-имунитетску комисију Скупштине општине Котор Варош (у
даљем тексту: Комисија), именују се:
-

Драган Зељковић
Владимир Бибић
Ениса Божичковић

2. Предсједника Комисије ће изабрати чланови Комисије већином гласова од
укупног броја чланова Комисије.
3. Ступањем на снагу овог рјешења, престаје да важи Рјешење о именовању
Мандатско-имунитетске комисије („Службени гласник Општине Котор Варош“,
број: 11/12 и 1/13).
4. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном
гласнику Општине Котор Варош“.
Број: 01-022-161/16
Датум: 13.12.2016. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Ибрахим Палић,с.р.
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На основу члана 51. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“, број: 97/16), члана 30. Статута Oпштине Котор Варош („Службени
гласник Општине Котор Варош“, број: 3/14, 4/16 и 7/16), члана 39. и члана 47.
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 13.12.2016. године, доноси
РЈЕШЕЊЕ
о именовању Комисије за привреду, буџет и финансије
1. У Комисију за привреду, буџет и финансије Скупштине општине Котор Варош
(у даљем тексту: Комисија), именују се:
-

Обренко Пуцаревић
Невен Теиновић
Ениса Божичковић
Далибор Вучановић
Милан Башић.

2. Предсједника Комисије ће изабрати чланови Комисије већином гласова од
укупног броја чланова Комисије.
3. Ступањем на снагу овог рјешења, престајy да важе Рјешењa о именовању
Комисије за привреду, буџет и финансије („Службени гласник Општине Котор
Варош“, број: 11/12 и 7/15).
4. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном
гласнику Општине Котор Варош“.
Број: 01-022-162/16
Датум: 13.12.2016. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Ибрахим Палић,с.р.
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На основу члана 22. став 1. Пословника о раду Скупштине општине КоторВарош („Службени гласник Општине Котор Варош“, број: 2/13, 3/14, 15/15 и 16/15),
Скупштина општине Котор Варош на сједници одржаној дана 13.12.2016. године,
доноси
ЗАКЉУЧАК
о избору бирачког одбора за избор предсједника, потпредсједника и замјеника
начелника
1. У бирачки одбор за избор предсједника Скупштине општине, потпредсједника
Скупштине општине и замјеника начелника, именују се:
-

Бојан (Милорад) Ђекановић, предсједник
Владимир Бибић, члан
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Бранко Понорац, члан.

2. Задатак бирачког одбора је да спроведе поступак избора из тачке 1. Закључка,
утврди резултате тајног гласања, сачини записник и достави га предсједавајућем
Скупштине општине.
3. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном
гласнику Општине Котор Варош“.

Број: 01-022-178/16
Датум: 13.12.2016. године

ПРЕДСЈЕДНИК
РАДНОГ ПРЕДСЈЕДНИШТВА
Раденко Чупић, с.р.

25
На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“, број 97/16), члана 348. Закона о стварним правима („Службени
гласник Републике Српске“, број 124/08, 58/09, 95/11и 60/15), Правилника о отуђењу
непокретности општине Котор Варош („Службени гласник Општине Котор Варош“,
број 10/16) и члана 30 Статута Општине Котор Варош („Службени гласник Општине
Котор Варош“, број 3/14 и 4/16), Скупштина Општине Котор Варош на сједници
одржаној дана 15.12.2016. године, донијела је:
ОДЛУКУ
о начину и условима продаје непокретности, непосредном погодбом
земљишта на к.ч.бр. 705, к.о. Котор Варош у својини Општине Котор Варош
I
Утврђује се да је од посебног интереса за локални економски развој реализација
инвестиционог пројекта достављеног од „Спортек“ д.о.о. Котор Варош.
Под условима и на начин регулисан овом Одлуком врши се продаја непосредном
погодбом парцеле означене као: к.ч.бр. 705, к.о. Котор Варош, уписана у Пл. - број
373/443, к.о. Котор Варош, посједник – Општина Котор Варош, са 1/1 дијела, купцу
Спортек д.о.о. Котор Варош ради инвестирања.
II
Цијена непокретности из тачке I ове Одлуке износи 76.161,00 КМ а што је утврђено у
складу са тржишном цијеном достављеном из Пореске управе и на основу процјене
вјештака грађевинске струке.
III
Саставни дио одлуке је инвестициони план достављен од стране купца.
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IV
Овлашћује се Начелник Општине Котор Варош да, закључи уговор о купопродаји
непокретности, а по претходно прибављеном мишљењу Правобранилаштва Републике
Српске - Сједиште замјеника Бањалука.
V
Купац је дужан да плати купопродајну цијену - у року од 10 (десет) дана од дана
закључења уговора о купопродаји, а предаја у посјед - извршиће се по уплати
купопродајне цијене, најкасније у року од 8 (осам) дана, о чему ће бити сачињен
записник.
VI
Купац је дужан - у року од једне године од дана закључења уговора о купопродаји, да
прибави сву потребну документацију за реализацију инвестиције (локацијске услове и
грађевинску дозволу), а у року од двије године - од дана када је грађевинска дозвола
постала извршна, да започне изградњу објеката и реализацију инвестиције.
У случају неиспуњења обавеза у остављеним роковима из става 1. ове тачке, продавац
може раскинути уговор, и захтијевати накнаду штете.
VII
Купац парцеле не може мијењати намјену кориштења парцеле дефинисану у
инвестиционом плану - без сагласности Општине Котор Варош, а најмање за период
од 99 година.
VIII
Трошкове израде нотарске исправе, накнаду за укњижбу у јавним евиденцијама, и
накнаду за промјену намјене пољопривредног у грађевинско земљиште, сноси купац.
IX
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о начину и условима продаје
непокретности, непосредном погодбом земљишта на к.ч.бр. 705, к.о. Котор Варош у
својини Општине Котор Варош број: 01-022-71/16 од 09.06.2016.године(„Службени
гласник општине Котор Варош“, бр. 6/16).
X
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ,,Службеном гласнику
Општине Котор Варош“.
Број: 01-022-184/16
Датум: 15.12.2016.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, 4/16 и 7/16) и члана 102. и 117. Пословника о раду
Скупштине општине Котор Варош („Службени гласник Општине Котор Варош“, број:
2/13, 3/14, 15/16 и 16/16), након разматрања Одлуке о уутврђивању буџета Општине
Котор Варош за 2017. годину- у нацрту, Скупштина општине Котор Варош на
сједници, одржаној дана 15.12.2016. године, д о н о с и
З А К Љ У Ч А К
О УСВАЈАЊУ НАЦРТА ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ КОТОР
ВАРОШ ЗА 2017. ГОДИНУ
1. Скупштина општине Котор Варош усваја нацрт Одлуке о утврђивању буџета
Општине Котор-Варош за 2017. годину, и упућује је на јавну расправу, јер се
истом уређују питања која су од посебног значаја за грађане и о којима је
неопходно да се најшире консултују заинтересовани органи, организације и
грађани.
2. Јавна расправа ће се спровести најкасније у року од 30 дана.
3. За организовање и спровођење јавне расправе задужује се oдјељење за
финансије општинске управе Oпштине Котор Варош, које се истовремено
обавезује да уз приједлог Одлуке о утврђивању буџета Општине Котор-Варош
за 2017. годину достави Скупштини општине и извјештај о резултатима јавне
расправе, са мишљењима и приједлозима изнесеним у истој.
4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном
гласнику Општине Котор Варош“.
Број: 01-022-182/16
Датум: 15.12.2016. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Ибрахим Палић, с.р.

27
На основу члана 30. Статута општине Котор Варош („Службени гласник
општине Котор Варош“, број: 3/14, 4/16 и 7/16) и члана 102. и 117. Пословника о раду
Скупштине општине Котор Варош („Службени гласник Општине Котор Варош“, број:
2/13, 3/14, 15/16 и 16/16), након разматрања Одлуке утврђивању ребаланса буџета
Општине Котор Варош за 2016. годину- у нацрту, Скупштина општине Котор Варош
на сједници, одржаној дана 15.12.2016. године, д о н о с и
З А К Љ У Ч А К
О УСВАЈАЊУ НАЦРТА ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ РЕБАЛАНСА БУЏЕТА
ОПШТИНЕ КОТОР ВАРОШ ЗА 2016. ГОДИНУ
1. Скупштина општине Котор Варош усваја нацрт Одлуке утврђивању ребаланса
буџета Општине Котор Варош за 2016. годину, и упућује је на јавну расправу,
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јер се истом уређују питања која су од посебног значаја за грађане и о којима је
неопходно да се најшире консултују заинтересовани органи, организације и
грађани.
2. Јавна расправа ће се спровести најкасније у року од 30 дана.
3. За организовање и спровођење јавне расправе задужује се oдјељење за
финансије општинске управе Oпштине Котор Варош, које се истовремено
обавезује да уз приједлог Одлуке утврђивању ребаланса буџета Општине Котор
Варош за 2016. годину достави Скупштини општине и извјештај о резултатима
јавне расправе, са мишљењима и приједлозима изнесеним у истој.
4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном
гласнику општине Котор Варош“.
Број: 01-022-183/16
Датум: 15.12.2016. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Ибрахим Палић,с.р.

28
На основу члана 37. Пословника о раду Скупштине општине Котор Варош
(„Службени гласник општине Котор Варош“, број: 2/13, 3/14, 15/15 и 16/15), и тачке 2.
Рјешења о именовању Комисије за друштвени надзор, заштиту људских права,
представке и притужбе грађана, на сједници одржаној дана 13.12.2016. године,
Комисија за друштвени надзор, заштиту људских права, представке и притужбе
грађана, д о н о с и
З А К Љ У Ч А К
О ИЗБОРУ ПРЕДСЈЕДНИКА КОМИСИЈЕ ЗА ДРУШТВЕНИ НАДЗОР, ЗАШТИТУ
ЉУДСКИХ ПРАВА, ПРЕДСТАВКЕ И ПРИТУЖБЕ ГРАЂАНА
1. За предсједника Комисије за друштвени надзор, заштиту људских права,
представке и притужбе грађана, већином гласова од укупног броја чланова
Комисије, изабран је Бојан (Милорад) Ђекановић из Котор Вароша.
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у Службеном
гласнику Општине Котор Варош.
Број: 01-022-181/16
Датум: 13.12.2016. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Ибрахим Палић,с.р.
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Стр

1.

Одлука о начину примопредаје
мандата

у случају престанка

2.

Рјешење о избору Радног предсједништва

3

3.

Рјешење о именовању Верификационе комисије

4

4.

Рјешење
о верификацији мандата одборницима у Скупштини
општине Котор Варош

4

5.

Рјешење о именовању Комисије за избор и именовања Скупштине
општине

6

6.

Рјешење о избору предсједника Скупштине општине

7

7.

Рјешење о избору потпредсједника Скупштине општине

8

8.

Рјешење о избору замјеника начелника општине Котор Варош

8

9.

Рјешење о разрјешењу в.д. секретара Скупштине општине

9

10.

Рјешење о именовању в.д. секретара Скупштине општине

10

11.

Рјешење о именовању Комисије за вјерска питања, националне
мањине и равноправност полова

11

12.

Рјешење о именовању Комисије за награде и признања

12

13.

Рјешење
о именовању Комисије за примопредају дужности
предсједника и потпредсједника Скупштине општине

12

14.

Рјешење о именовању Комисије за провођење конкурса за продају
градског грађевинског земљишта ради изградње

13

15.

Рјешење о именовању Комисије за борачка питања

14

1
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16.

Рјешење о именовању Етичког одбора

15

17.

Рјешење о именовању Комисије за питања младих, спорт и културу

15

18.

Рјешење о именовању Комисије за мјесне заједнице и сарадњу са
општинама и градовима

16

19.

Рјешење о именовању Комисије за друштвени надзор, заштиту
људских права, представке и притужбе грађана

17

20.

Рјешење о именовању Савјета за општу безбиједност и безбиједност
саобраћаја

18

21.

Рјешење о именовању Комисије за прописе, статутарна питања и
Пословник

18

22.

Рјешење о именовању Мандатско-имунитетске комисије

19

23.

Рјешење о именовању Комисије за привреду, буџет и финансије

20

24.

Закључак о избору бирачког одбора за избор предсједника,
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