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На основу члана 39. став 2. тачка 9. Закона о локалној самоуправи ( „Службени
гласник Републике Српске“, број: 97/16), члана 16. 131. 134. и 135. Закона о спорту
Републике Српске (Службени гласник Републике Српске, број: 04/02, 66/03, 73/08 и
102/08) и члана 30. Статута општине Котор Варош („Службени гласник општине Котор
Варош“, број: 3/14, 4/16 и 7/16) Скупштина општине на сједници одржаној дана
14.03.2017. године, д о н о с и:

П Р А В И Л Н И К
о расподјели средстава спортским организацијама из буџета општине Котор Варош
Члан 1.
Овим Правилником се утврђују: услови и критеријуми расподјеле буџетских средстава
општине Котор Варош за суфинансирање програма активности спортских организација са
подручја општине Котор Варош.
Члан 2.
Основу финансирања спорта на територији општине Котор Варош чине приходи, које
спортске и друге организације у области спорта остваре на основу програма из буџета
општине, прихода од игара на срећу, донаторства, спонзорства и других извора.
Члан 3.
Оснивачи спортске организације обавезни су да обезбиједе средства потребна за почетак
рада спортске организације.
Члан 4.
У циљу остваривања општег интереса Oпштина Котор Варош издваја дио средстава из
буџета за суфинансирање програма у складу са Законом о спорту и овим Правилником.
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Члан 5.
Број спортских организација који се суфинансирају из буџета Општине утврђује
Скупштина општине на приједлог Начелника, уз прибављено мишљење Савјета за спорт
општине Котор Варош ( у даљем тексту: Савјет). Сваке године Савјет утврђује којe су
спортске организације укључене у активно такмичење, према Календару о спортском
такмичењу за сваки вид спорта.
Члан 6.
Услов за уврштавање одређеног спортског колектива на буџет општине је: редовна
регистрација надлежног органа Министарства за породицу, омладину и спорт РС и
Пореске управе РС, редовна предаја завршног рачуна АПИФ-у, достава извјештаја о раду
за претходну годину и финансијског извјештаја, достава Програма и Календара такмичења
за наредну такмичарску годину и достава финансијског плана за наведени такмичарски
циклус.
Члан 7.
Све спортске организације које су регистроване обавезне су благовремено доставити
потребне податке Одјељењу за друштвене дјелатности општинске управе.
Члан 8.
Спортске организације које не доставе податке у предвиђеном року неће бити вредноване
према основним критеријумима и уврштене у расподјелу средстава за текућу календарску
годину.
Члан 9.
Управе спортских организација које доставе нетачне податке, на основу којих се врши
расподјела средстава, сносиће трошкове контроле и исправке података, а против радника
одговорног за достављање нетачних података покренуће се поступак утврђивања
одговорности.
Члан 10.
Савјет даје мишљење Начелнику о расподјели средстава за спортске организације на
основу критеријума из члана 11. овог Правилника и усвојене категоризације спортова,
након чега Скупштина општине доноси коначну одлуку.
Члан 11.
Основни критеријуми за вредновање резултата рада за сваку спортску организацију су:
1.)Број такмичара (чланова клуба)
Савјет ће утврдити номиналну вриједност бода.
2.) Ранг такмичења
-општински и регионални
-републички
-државни БиХ
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За сваки ранг Савјет утврђује номиналну вриједност бода.
3.) Остварени успијех у протеклој години
Савјет ће утврдити номиналну вриједност бода.
4.) Традиција постојања клуба
Савјет ће утврдити номиналну вриједност бода.
4.) Спецификације трошкова такмичења ( финансијски план )
5.) Категорија спорта :
Прва, друга и трећа категорија
За сваку категорију Савјет утврђује износ средстава од укупног износа средстава
предвиђених за спортске клубове.
Члан 12.
Посебни бодови (бонус бодови) додјељују се оним клубовима чији спортисти учествују у
репрезентацији:
-репрезентацији Републике Српске,
-репрезентацији БиХ,
Вриједност бонус бодова утврђује се за сваки ниво наступа.
Члан 13.
Новоформиране спортске организације, након двије године од оснивања, а на основу
редовних извјештаја о својим активностима и постигнутим резултатима, могу бити
уврштене као корисници буџетских средстава, те сврстане у одговарајућу групу за
финансирање на основу прибављеног мишљења Савјета.
Приједлог Одлуке о уврштавању спортске организације на буџет Општине подноси
Начелник, а коначну одлуку доноси Скупштина општине.
Члан 14.
Измјене и допуне овог Правилника врше се на начин и према поступку предвиђеном за
његово доношење.
Члан 15.
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном гласнику
општине Котор Варош“.

Број: 01-022-33/17
Датум: 14.03.2017. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Ибрахим Палић,с.р.
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На основу члана 39. став 2. тачка 9. Закона о локалној самоуправи Републике
Српске (Службени гласник Републике Српске, број: 97/16), члана 16. 134. 135. Закона о
спорту Републике Српске (Службени гласник Републике Српске, број: 04/02, 66/03, 73/08
и 102/08) 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 сједници одржаној
дана 14.03.2017. годинe, д о н о с и :
ОДЛУКУ
о расподјели средстава спортским организацијама из буџета Општине Котор Варош
за 2017. годину
I
Буџетом општине Котор Варош за 2017. годину, предвиђена су средства за финансирање
спортских организација у износу од 80.000,00 КМ. Поред поменутих средстава, општина
Котор Варош, на име бесплатног кориштења термина у Спортској дворани и сали за
физичко васпитање ЈУ ОШ „ Свети Сава“ Котор Варош, даје допринос развоју спорта и
издваја средства у износу од 37.800,00 КМ.
II
Спортске организације које својим Програмима аплицирају на кориштење средстава из
буџета општине Котор Варош треба да испуњавају сљедеће услове:
1. Да је извршена регистрација и упис спортске организације у Судски регистар код
регистрационог суда,
2. Да је извршено усклађивање Статута и осталих нормативних аката са одредбама Закона
о спорту РС, за спортске организације регистроване прије ступања на снагу наведеног
Закона о спорту,
3. Да је извршена пријава и регистрација спортске организације у Пореској управи
Републике Српске,
4. Да су код надлежног судског органа и Министарства породице, омладине и спорта
Републике Српске а ускладу са Законом о спорту ажурно извршене пријаве и овјере
евентуалних измјена и допуна Статута и промјена у именовању лица за заступање и
представљање спортске организације,
5. Да спортска организација има Годишњи план и Програм рада разматран и усвојен од
стране надлежног органа спортске организације,
6. Да је спортска организација поднијела Извјештај о раду и финансијски извјештај за
протеклу годину и
7. Остале услове у складу са Правилницима и нормативним актима Спортских савеза
Републике Српске, БИХ и Међународних спортских асоцијација.
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III
Расподјељују се средства за финансирање спортских организација на подручју општине
Котор Варош за 2017. годину како слиједи:

ПЛАНИРАНИ
ИЗНОС У КМ ЗА
2017. ГОДИНУ

Допринос за
кориштење
Спортске
дворане

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

ФК „МЛАДОСТ“

14.000,00

1920,00

_____

РК
„КОТОР ВАРОШ“

21.000,00

5040,00

_____

ЏК „МЛАДОСТ“

7.000,00

______

2.000,00

КК „МЛАДОСТ“

7.000,00

5040,00

_____

КМФ
„КОТОР ВАРОШ“
КК „ИПОН“

9.000,00

5040,00

_____

7.000,00

1200,00

2.000,00

КБС КИК БОКС И
ФУЛ КОНТАКТ
„ПАНТЕР“
ШК
„КОТОР ВАРОШ“
СТК
„КОТОР ВАРОШ“
ОК
„КОТОР ВАРОШ“

1.000,00

8.000,00

______

2.500,00

____

_____

2.500,00

3.600,00

_____

9.000,00

3960,00

_____

УКУПНО

80.000,00

33.800,00

4.000,00

СПОРТСКА
ОРГАНИЗАЦИЈА

IV
Расподјела средстава спортским организацијама из тачке III ове Одлуке вршиће се
равномијерно, према процентуалном пуњењу средстава у буџету општине, за текућу
годину, а за чије праћење се задужује Oдјељењe за финансије.
V
За утврђивање и праћење распореда кориштења термина Спортске дворане задужује се
ЈУ „Центар за културу, спорт и информисање Котор Варош“.
VI
Корисници средстава из тачке III ове Одлуке су дужни да почетком наредне године
доставе наративне извјештаје о раду и финансијске извјештаје о утрошку средстава
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Одјељењу за друштвене дјелатности, у супротном неће бити финансирани средствима из
Буџета за наредну годину.
VII
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику
општине Котор Варош“.
Број: 01-022-35/17
Датум: 14.03.2017.године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Ибрахим Палић,с.р.

3
На основу члана 39. став 2. тачка 9. Закона о локалној самоуправи Републике
Српске ( Службени гласник Републике Српске број: 97/16), члана 19. и 20. Закона о спорту
("Службени гласник Републике Српске", број: 4/02, 66/03, 73/08 и 102/08), а у вези са
чланом 6. Правилника о категоризацији спортова са номенклатуром спортских грана и
грана спорта у Републици Српској ("Службени гласник Републике Српске", број: 100/13),
члана 30. Статута општине Котор Варош ( „Службени гласник општине Котор Варош“,
број : 03/14, 4/16 и 7/16), и прибављеног мишљења Савјета за спорт, број: 02-014-49/17-4
од дана 13.02.2017.године, Скупштина општине Котор Варош доноси:
ОДЛУКУ
о категоризацији спортова и спортских организација општинe Котор Варош

I
Овом Одлуком прописују се услови и поступак категоризације спортова и спортских
организација у општини Котор Варош у складу са Правилникoм о категоризацији
спортова са Номенклатуром спортских грана и грана спорта у Републици Српској
("Службени гласник Републике Српске", број: 100/13).
II
Категоризација спортова врши се на основу сљедећих критеријума:
1. Друштвени значај:
а) заступљеност спорта у свијету.
2. Традиција у свијету:
а) да постоји свјетска федерација,
б) континуирана организација спорта,
в) регионална организација,
г) број земаља чланица и
д) систем такмичења (од најнижег нивоа до свјетског такмичења).
3. Национална традиција:
а) основан матични спортски савез Републике Српске,
б) међународни успјеси,
в) број клубова,
г) број активних чланова и
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д) систем такмичења (од најнижег нивоа до свјетског такмичења).
4. Медијска заступљеност и популарност спорта.
5. Финансијска самосталност спорта у свијету и у Републици Српској.
6. Атрактивност спорта у свијету и Републици Српској и утицај на рекламирање и
спонзорисање.
7. Утицај спорта на учеснике:
а) раст и развој дјеце и омладине,
б) моторички развој,
в) психолошки,
г) социјални,
д) здравствени и
ђ) васпитни.
8. Приступачност спорта:
а) једноставност правила,
б) систем такмичења,
в) могућност масовног укључивања у спорт,
г) материјалне могућности и трошкови редовних активности и
д) организациони захтјеви.
III
На основу критеријума из тачке II ове Одлуке спортови и спортске организације на
подручју општине Котор Варош се сврставају у три категорије и то:
1. Спортови I категорије:
Колективни спортови с лоптом:
- рукомет,
- фудбал,
- фудбал са спортском граном мали фудбал,
- одбојка
- кошарка

2.

Спортске организације I категорије:
- РК „Котор Варош“ Котор Варош,
- ФК „Младост“ Котор Варош,
- КМФ „Котор Варош“ Котор Варош,
- ОК „Котор Варош“ Котор Варош,
- КК „Младост“ Котор Варош
Спортови II категорије:
- Џудо,
- Карате,
Спортске организације II категорије:
- ЏК „Младост“ Котор Варош,
- КК „Ипон“ Котор Варош

3. Спортови III категорије:
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Шах,
стони тенис
кик-бокс

Спортске организације III категорије:
- ШК „Котор Варош“ Котор Варош,
- СТК „Котор Варош“ Котор Варош,
- КБС кик бокс и фул контакт „Пантер“ Котор Варош.

IV
Новоформиране спортске организације, које су регистроване након доношења ове Одлуке
сврстаће се у четврту категорију спортова и спортских организација у општини Котор
Варош која неће бити финансирана.
V
На основу мишљења Савјета за спорт, спортови и спортске организације могу прелазити
из категорије у категорију (вишу или нижу) зависно од напредовања (или стагнације)
датог спорта, а све у циљу напретка спорта општине Котор Варош.
VI
Категорисање појединих спортова има за циљ стварање услова за бржи развој оних
спортова који имају могућност да допринесу интезивнијем учешћу грађана, а посебно
младих људи у спорту, постизању бољих спортских резултата и афирмацији спорта у
општини Котор Варош и Републици Српској.
VII
Савјет за спорт и спортске организације општине Котор Варош су носиоци активности за
реализацију циљева утврђених у ставу VI ове Одлуке.
VII
У складу са категоријама прописаним тачком III ове Одлуке, у буџету општине Котор
Варош се планирају средства неопходна за финансирање и финансијску помоћ спортским
организацијама.
IX
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном гласнику
општине Котор Варош“

Број: 01-022-34/17
Датум: 14.03.2017.године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Ибрахим Палић,с.р.
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4
На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, бр.7/16) 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
Трећој посебној сједници одржаној дана 14.03.2017. године, д о н о с и
ОДЛУКУ
О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА ПОДРШКE СТИЦАЊУ РАДНОГ ИСКУСТВА МЛАДИХ
У СТАТУСУ ПРИПРАВНИКА У ОПШТИНИ КОТОР ВАРОШ ЗА 2017. ГОДИНУ
I
Одлуком о реализацији пројекта подршкe стицању радног искуства младих у статусу
приправника које финансира Општина Котор Варош за 2017. годину (у даљем тексту:
Одлука), утврђују се: намјена, услови и начин остваривања права на субвенције, врста и
висина субвенције, поступак одобравања, начин провођења надзора намјенског
коришћења, као и потребна документација.
II
Додјела ових субвенција има за циљ да подстакне запошљавање лица високе стручне
спреме који се први пут запошљавају у струци.
III
Субвенције су намијењене послодавцима за запошљавање приправника који имају
пребивалиште на територији општине Котор Варош. Приправник је лице које први пут
заснива радни однос у том степену стручне спреме, као и лице које је провело на раду
вријеме краће од времена утврђеног за приправнички стаж у том степену стручне спреме
или звања.
IV
Укупна вриједност средстава за запошљавање приправника износи 100.000,00 KM, од
којих 14.925,42 КМ се распоређује за запошљавање два приправника у општинску управу,
а преостали износ од 85.074,58 КМ ће се расподијелити путем јавног позива у складу са
овом одлуком. Наведена средства су утврђена Одлуком о усвајању буџета Општине Котор
Варош за 2017. годину.
V
Пројектом је обухваћено суфинансирање зарада 14 младих високообразованих кадрова
који немају радног искуства у свом занимању, а које им је потребно као услов за полагање
приправничког испита и заснивање радног односа.
Приправнички стаж за лица са ВСС је 12 мјесеци.
Општина Котор Варош овим пројектом финансира нето плату приправника са ВСС у
износу од 500 КМ и припадајуће порезе и доприносе из личних примања, тако да је бруто
износ по приправнику 829,19 КМ.
Послодавац у складу са својим могућностима и интерним актима може приправнику
исплатити већа средства од предвиђених.
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VI
Право учешћа имају јавне установе и јавна предузећа чији је оснивач или суоснивач
Општина Котор Варош, односно у коме Општина посједује више од 50% акција.
Право на додјелу субвенција не могу остварити државни и републички органи управе и
управне организације.
VII
Послодавац може конкурисати за одобравање средстава под сљедећим условима:
1) Да је регистрован у складу са законским прописима;
2) Да је оснивач или суоснивач корисника субвенције Општина Котор Варош,
односно у коме Општина посједује више од 50% акција;
3) Да измирује обавезе по основу пореза и доприноса у складу са законом;
4) Да према кориснику није покренут поступак престанка рада у складу са законом;
VIII
Уз захтјев се доставља и сљедећа документација:
1. Рјешење о оснивању правног лица;
2. Рјешење о регистрацији пореског обвезника у Пореској управи Републике Српске (ЈИБ);
3. Пореско увјерење о измиреним обавезама по основу јавних прихода (из Пореске управе
Републике Српске) за претходну годину.
4. Обавјештење о разврставању пословног субјекта по дјелатности (обавјештење из
Републичког Завода за статистику).
IX
Одабир послодаваца-корисника вршиће се према бодовној листи:
1. Број лица која се запошљавају (2 бода по приправнику)
2. Број радника које послодавац запошљава (на сваких 5 радника по 2 бода)
3. Запошљавање приправника стручне спреме за коју је могуће обезбиједити ментора
унутар установе (5 бодова)
4. Запошљавање дјеце погинулих бораца (5 бодова).
X
Jaвни позив за додјелу субвенције за запошљавање приправника расписује Начелник
општине, а исти ће бити објављен на огласној табли и веб страници Општине и достављен
свим послодавцима из тачке 6 Одлуке. Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања на веб
страници Општине.
XI
Начелник именује комисију за оцјењивање захтјева за додјелу субвенција (у даљем тексту:
Комисија), која ће анализирати пристигле захтјеве, те за оне који испуњавају критеријуме
утврђене овом одлуком, извршити бодовање према бодовним листама.
XII
Комисија провјерава испуњеност услова из Јавног позива и, у складу са утврђеним
критеријумима и бодовним листама, врши рангирање примљених пријава.
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У случају да два или више апликаната имају идентичан број бодова, Комисија задржава
право да утврди додатне критеријуме, на основу којих ће извршити коначно рангирање.
У случају већег броја захтјева послодавца и незапослених лица а због ограниченог износа
расположивих средстава, Општина ће додјелу средстава вршити према утврђеним
приоритетима тако да постоји могућност да се средства не одобре свим подносиоцима
захтјева за тражени број радника и у траженом износу средстава.
XIII
На приједлог Комисије, начелник доноси Одлуку о додјели субвенција, а са сваким
корисником субвенције, појединачно, закључује се уговор којим се уређују међусобна
права и обавезе и на основу којег се врши исплата субвенције.
XIV
Обавезе послодаваца-корисника средстава су:
-да у року од 30 дана од дана потписивања уговора о одобравању средстава прими
приправнике у радни однос и са истим закључи уговор о приправничком раду у складу са
законским прописима и интерним актима послодавца;
-да омогући Општини да прати и контролише извршење уговорних обавеза послодавца;
- да о свакој промјени која може утицати на односе утврђене уговором, у року од 15 дана
обавијести Општину.
XV
Корисник субвенције, дужан је да достави доказе о заснивању радног односа за лица која
се запошљавају, најкасније у року 35 дана од дана потписивања уговора из тачке XIII.
Уколико корисник субвенције, у предвиђеном року, не достави доказе из претходног
става, сматраће се да је одустао од захтјева, а уговор престаје да важи.
У случају да неко од корисника субвенције одустане од захтјева, право на субвенцију
оствариће подносиоци пријава – према редослиједу, на претходно утврђеној ранг листи.
XVI
Уколико послодавац – корисник субвенције, на захтјев лица које је запослио, раскине
радни однос са истим, дужан је да заснује радни однос са другим незапосленим лицем за
преостало вријеме, утврђено уговором.
Ако послодавац-корисник субвенције, откаже уговор о обављању приправничког стажа
без кривице запосленог, или престане са обављањем дјелатности, прије истека рока
утврђеног уговором, или не измирује обавезе према Пореској управи Републике Српске,
дужан је да врати цјелокупан износ субвенције, уз прописану законску камату.
Корисник код којег се утврди ненамјенско коришћење одобрене субвенције, у наредних 5
година неће моћи остварити право на субвенције које додјељује Општина.
Корисник субвенције дужан је да редовно уплаћује доприносе за здравствено и пензионо
осигурање, те да квартално доставља доказ о уплати наведених доприноса.
XVII
Субвенције послодавцу за запошљавање приправника дозначавају се по пријему радника,
мјесечно, до 20.у мјесецу за претходни мјесец.
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XVIII
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику
Општине Котор Варош“.
Број: 01-022-32/17
Датум: 14.03.2017. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Ибрахим Палић,с.р.

5
На основу члана 30. Статута Општине Котор Варош („Службени гласник Општине
Котор Варош“, број: 3/14, 4/16 и 7/16), Скупштина општине Котор Варош, на Тематској
сједници одржаној дана 28.02.2017. године, д о н о с и:
ЗАКЉУЧАК
о предузимању мјера у циљу рјешавања имовинско-правних проблема у КП „Бобас“
1. Надлежни органи Општине Котор Варош у наредном периоду морају предузети све
неопходне мјере у циљу рјешавања питања титулара права власништва над изузетим
земљиштем за водозахватно подручје.
2. О предузетим мјерама извјештавати Скупштину једном годишње.
3. Рок за реализацију овог закључка је двије године од дана ступања на снагу Закључка.
4. Закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику
Општине Котор Варош“.
Број: 01-022-29/17
Датум: 28.02.2017. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Ибрахим Палић,с.р.

6
На основу члана 6. Закона о комуналним дјелатностима („Службени гласник
Републике Српске“, број: 124/11), члана 30. Статута Општине Котор Варош („Службени
гласник Општине Котор Варош“, број: 3/14, 4/16 и 7/16), Скупштина општине Котор
Варош, на Тематској сједници одржаној дана 28.02.2017. године, д о н о с и:

ЗАКЉУЧАК
о предузимању мјера у циљу унапређења пословања КП „Бобас“
1. Задужују се Одјељење за привреду, Одјељење са стамбено комуналне послове,
Одсијек за инспекцијске послове и комуналну полицију да у сарадњи са КП „Бобас“

БРОЈ 5/17

„СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ КОТОР-ВАРОШ“

Страна 13

ад Котор Варош приступе изради сљедећих аката, и исте упути у скупштинску
процедуру: Одлука о комуналном реду; Правилник о условима и начину одвоза смећа
у граду и мјесним заједницама; Одлука о јавној канализацији и Одлука о управљању
сеоским водоводима.
2. Задужује се начелник општине да у року од 7 дана формира радну групу коју ће
сачињавати по један представник из општинске управе Општине Котор Варош, КП
„Бобас“ и савјета мјесних заједница, чији ће задатак бити да утврде путне правце и
сачине базу података домаћинстава којима ће се вршити услуга одвоза смећа у
мјесним заједницама.
3. Да КП Бобас договори са мјесним заједницама преузимање сеоских водовода, а
уколко се не постигне договор, да Општина у сарадњи са КП Бобас обезбиједи
чишћење и хлорисање сеоских базена.
4. Општина Котор Варош треба да пружи пуну подршку Комуналном предузећу за
обављање допунских дјелатности за које је регистровано, у складу са расположивом
механизацијом, како би КП Бобас остварило додатне приходе наплатом извршених
допунских услуга.
5. Општина Котор Варош даје пуну подршку Комуналном предузећу за кориштење
свих механизама наплате потраживања од корисника комуналних услуга, укључујући
и објављивање дужника у складу са законским прописима.
6. Обавеза постављања ревизионог шахта (шахт прикључка) је на корисницима
канализационе мреже. Уколико корисник канализационе мреже нема техничких
могућности за постављање ревизионог шахта, дужан је обратити се КП Бобас за
постављање истих, уз адекватну накнаду.
7. Рок за реализацију овог закључка је 60 дана од дана ступања на снагу Закључка.
8. Закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику
Општине Котор Варош“.

Број: 01-022-30/17
Датум: 28.02.2017. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Ибрахим Палић,с.р.
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7
На основу члана 30. Статута општине Котор Варош („Службени гласник општине
Котор Варош“, број: 3/14, 4/16 и 7/16) 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 Правилника о расподјели средстава спортским
организацијама из буџета Општине Котор Варош, Скупштина општине Котор Варош на
сједници одржаној дана 14.03.2017. године, д о н о с и
З А К Љ У Ч А К
о припреми Програма развоја спорта од општег интереса за општину Котор Варош
1. Скупштина општине Котор Варош задужује ЈУ „Центар за културу, спорт и
информисање“ Котор Варош да направи анализу стања у которварошком спорту, и да
заједно са осталим општинским тијелима из ове области у складу са Законом о спорту,
припреми Програм развоја спорта од општег интереса којим ће се утврдити задаци у
области спорта на подручју општине, општи, кадровски, материјални и други услови
за њихово остваривање, извршиоци Програма, начин њиховог избора и рокови за
реализацију.
2. Рок за реализацију овог закључка је три мјесеца.
3. Закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику
Општине Котор Варош“.
Број: 01-022-31/17
Датум: 14.03.2017. године
Котор Варош

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Ибрахим Палић,с.р.
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На основу члана 95. став 6. Закона о предшколском васпитању и образовању
(„Службени гласник Републике Српске, број: 79/15), члана 30. Статута општине Котор
Варош („Службени гласник општине Котор Варош“, број: 3/14, 4/16 и 7/16) 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 14.03.2017. године, д о н о с и
З А К Љ У Ч А К
о давању сагласности на Одлуку о утврђивању различитих новчаних износа учешћа
родитеља за трошкове услуге коју пружа предшколска установа
1. Скупштина општине Котор Варош даје сагласност на Одлуку о утврђивању
различитих новчаних износа учешћа родитеља за трошкове услуге коју пружа
предшколска установа

БРОЈ 5/17

„СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ КОТОР-ВАРОШ“

Страна 15

2. Закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику
Општине Котор Варош“.
Број: 01-022-36/17
Датум: 14.03.2017. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Ибрахим Палић,с.р.

БРОЈ 5/17

„СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ КОТОР-ВАРОШ“

Р.бр

САДРЖАЈ

Страна 16

Стр

1.

Правилник о расподјели средстава спортским организацијама из буџета
општине Котор Варош

1

2.

Одлука о расподјели средстава спортским организацијама из буџета
Општине Котор Варош за 2017. годину

4

3.

Одлука о категоризацији спортова и спортских организација општинe
Котор Варош

6

4.

Одлука о реализацији пројекта подршкe стицању радног искуства
младих у статусу приправника у општини Котор Варош за 2017. годину

9

5.

Закључак о предузимању мјера у циљу рјешавања имовинско-правних
проблема у КП „Бобас“

12

6.

Закључак о предузимању мјера у циљу унапређења пословања КП
„Бобас“

12

7.

Закључак о припреми Програма развоја спорта од општег интереса за
општину Котор Варош

14

8.

Закључак о давању сагласности на Одлуку о утврђивању различитих
новчаних износа учешћа родитеља за трошкове услуге коју пружа
предшколска установа

14

САДРЖАЈ

