
 

 

 

 

 

 

СЛУЖБЕНИ  ГЛАСНИК 

ОПШТИНЕ КОТОР ВАРОШ 

 
Издавач: 

Скупштина општине Котор Варош 

Улица: Цара Душана бб 

Телефон: 051/784-238, 

051/784-230 

Е-mail:skupstinaokv@gmail.com 

Одговорни уредник: Снежана Јурић 

 

ГОДИНА XXXVII 

Број:7/17 

Котор Варош 18.04.2017. 

године 

Годишња претплата 80 КМ 

Жиро-рачуни: 

НЛБ Развојна банка а.д. 562-099-00018555-22 

Hypo-Alpe-Adria Bank а.д. 552-038-00026828-70 

UniCredit Bank а.д. 551-012-00006601-57 

ВРСТА ПРИХОДA: 722 521 

 

1  
На основу члана 35. Закона о пољопривредном земљишту  ("Службени гласник 

Републике Српске". број 93/6, 86/7, 14/10 и 5/12). члана 39; Закона о локалној самоуправи 

("Службени гласник Републике Српске” , бр. 97/16), 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 сједници одржаној дана 07.04.2017. године, д о н о с и  

 

П Р О Г Р А М 

О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА НАКНАДЕ НА ОСНОВУ ПРОМЈЕНЕ НАМЈЕНЕ 

ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У НЕПОЉОПРИВРЕДНЕ СВРХЕ ЗА 2017. 

ГОДИНУ 

 

Члан 1. 

Овим Програмом  утврђују се начин, коришћења средстава добијених од накнаде 

промјене намјене пољопривредног земљишта у непољопривредне сврхе. 

 

Члан 2. 

Средства од наплаћене накнаде по основу промјене намјене пољопривредног 

земљишта у непољопривредне сврхе и средстава од закупнине за земљишта у својини 

Републике у висини од  25.000,00 КМ, која су приход буџета општине, користе се за 

слиједеће намјене: 

 

a) набавка уређаја „спектрални фотометар ЛАСА АГРО 3900 радна станица за 

анализу земљишних узорака пољопривредних произвођача са територије  

општине Котор Варош……………………………………………………10.000,00 КМ, 

b) оспособљавање и уређење пољопривредних земљишта која су деградирана, 

запуштена, која су лошијег квалитета или су неплодна ………………...4.500,00 КМ, 

c) бесплатно узорковање земљишта за пољопривреднике са територије општине 

Котор Варош ………………………………………………………................500,00 КМ, 

d) санирање ерозионих жаришта и мелиоративне мјере на пољопривредном 

земљиште……………………………………………………………..…….7.000,00 КМ, 



 
 БРОЈ 7/17 „СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ КОТОР-ВАРОШ“ Страна 2 

 

      ф)   интервентна дјеловање у случају елементарних непогода. ....................3.000,00 КМ, 

 

УКУПНО ....................................................................................................25.000,00 КМ 

 

Члан 3. 

Овај Програм ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном 

гласнику општине Котор Варош“, а примјењиваће се од 01.01.2017.године. 

 

  

Број:  01-022-39 /17                                           ПРЕДСЈЕДНИК  

Датум: 07.04.2017.  године                                         СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                Ибрахим Палић,с.р. 

   2 

На основу члана 32. Закона о концесијама (,,Службени гласник Републике 

Српске”, број: 59/13), члана 39. Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник 

Републике Српске”, број 97/16) и члана 30. Статута општине Котор Варош (,,Службени 

гласник Oпштине Котор Варош”, број 3/14, 4/16 и 7/16), Скупштина општине Котор 

Варош на сједници одржаној дана 07.04.2017. године, доноси 

П Р О Г Р А М 

утрошка средстава од концесионе накнаде за 2017. годину 

 
I 

Овим Програмом утрошка средстава од концесионе накнаде за 2017. годину (у 

даљем тексту: Програм), утврђују се намјене у које ће се средства ових накнада утрошити 

у 2017. години. 

II 

Буџетом општине Котор Варош за 2017. годину планирани износ средстава од 

концесионих накнада од 11.000,00КМ, утрошиће се за намјене утврђене Законом у 

складу са приоритетним потребама и то за: 

 

-изградња инфраструктуре на подручју општине         8.000,00 КМ 

-заштита животне средине                                               3.000,00 КМ 

 
III 

Обим и динамика радова из тачке II овога Програма усклађује се са динамиком 

прилива средставаод концесионих накнада за кориштење минералних сировина. 

 

IV 

Овај програм ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ,,Службеном 

гласнику Општине Котор Варош”. 

 
Број: 01-022-40/17           ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 07.04.2017. године                                                 СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

           Ибрахим Палић,с.р. 
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             На  основу члана  20. и 39. Закона о локалној самуправи (,,Службени гласник 

Републике Српске“, број: 97/16) 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  сједници одржаној дана  07.04.2017. године,  д о н о с и  

П Р О Г Р А М 

ЧИШЋЕЊА И ОДРЖАВАЊА  ЈАВНИХ ПОВРШИНА   

СА ПОДРУЧЈА МЈЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА  ЗА 2017. ГОДИНУ  

 

          I ) ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ: 

 

Овим  Програмом планирано је: 

- ручно чишћење  јавних површина, 

- машинско  чишћење  уређених јавних површина, 

- прање  асфалтних  и  других  уређених   површина   које  имају  одводњу  са чишћењем  

пропирањем уличних  сливника  одводних  објеката, 

- прикупљање, одвоз  уличног  смећа,  истресање корпи  са јавних површина,                      

- прикупљање  и одвоз смећа  са јавних површина,  

- машинско  кошење уређених   јавних површина, у насељима  и уз саобраћајнице, 

- ручно кошење неуређених   површина и амброзије,  у насељима  уз саобраћајнице,    и 

водотоке  

- скидање  транспарената, плаката  и застава, 

- одвоз дивљих депонија, 

- набавка  корпи за отпад. 

 

II)ПРИОРИТЕТИ ОДРЖАВАЊА ЈАВНИХ ПОВРШИНА   

 НА ПОДРУЧЈУ МЗ : 

1) ЗАБРЂЕ  

Опис  јавне површине-локација к.ч. Површина 

Десна и лијева обала  ријеке  Свињаре у центру МЗ Дио 689 1.000,00 м2 

Улица од   раскрснице магистралног пута  до           

школе 
дио  694 900,00 м2 

Набавка парковских клупа  4 

Набавка  контејнера   1,1 м3  3 
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2) ВАГАНИ 

Опис  јавне површине-локација к.ч Површина 

Јавна површина  око зграде  мјесног 

уреда 

дио 28 1.000,00 м2 

Набавка  контејнера  1,1 м3  3 

 

3) ВРБАЊЦИ  

Опис  јавне површине-локација к.ч. Површина 

Простор око зграде  мјесног уреда  са 

паркингом 

929/1 900,00 м2 

Пут   Ханифићи                                                       

( дионица од магистралног пута  до МУ) 

дио 928 126,00 м2 

Улица  према основној школи                                 

(од  раскрснице  магистралног пута  до 

школе) 

 

дио 885 

 

350,00 м2 

Спомен обиљежје-Партизанско гробље 294 100,00 м2 

Набавка  контејнера   1,1 м3  10 

 

4) ОБОДНИК  

Опис  јавне површине-локација к.ч. Површина 

Простор око зграде  мјесног уреда  са 

паркингом 

2099 2.000,00 м2 

Аутобуска стајалишта  200,00 м2 

Набавка парковских клупа  4 

Набавка  контејнера 1,1м3  2 

 

5) ГРАБОВИЦА   

Опис  јавне површине-локација к.ч. Површина 

Простор око зграде  мјесног уреда 129 350,00  м2 

Игралиште и простор  око  амбуланте дио 127 3.000,00 м2 
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Набавка  контејнера 1,1 м3  5 

 

6) ШИПРАГЕ 

Опис  јавне површине-локација к.ч. Површина 

Дио десне и лијеве обале   Врбање дио 255 200,00 м2 

Дио  улице   (од моста до  моста  ) дио 259 3.500,00 м2 

Спомен обиљежје-Партизанско гробље 241 1.800,00 м2 

Набавка  контејнера  1,1 м3  5 

 

7) КРУШЕВО БРДО 

Опис  јавне површине-локација к.ч. Површина 

Простор око зграде  мјесног уреда  са 

приступним путем 

196 3.000,00м2 

Набавка  контејнера  1 

 

8) МАСЛОВАРЕ  

Опис  јавне површине-локација к.ч Површина 

 

Спомен обиљежје погинулим борцима 

  

200,00  м2 

Простор око зграде  мјесног уреда  са паркингом дио 368 и 500,00 м2 

Рукометно и тениско   игралиште 

са десном и лијевом обалом Крушевице 

дио 367 дио 1186 8.000,00 м2 

Аутобуска стајалишта са паркингом дио  381 200,00 м2 

Улица  према основној школи  (од 

раскрснице  магистралног пута  до школе) 

 

дио  784 

 

4.400,00 м2 

Спомен обиљежје-Партизанско гробље 413 1.800,00  м2 

Набавка парковских клупа  2 
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Набавка  контејнера  1,1м3  10 

 

  9) ЛИПЉЕ 

 

Програм ступа   на снагу  осмог дана од дана објављивања  у  Службеном  гласнику  

Општине Котор-Варош. 

 

Број: 01-022-41/17                                                                              ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 07.04.2017. године                                                        СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                    Ибрахим Палић, с.р. 
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             На  основу члана  20.  и члана 39. Закона о локалној самуправи (,,Службени 

гласник Републике Српске“, број: 97/16) 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  сједници одржаној дана  07.04.2017. године,  д о н о с и  
 

П Р О Г Р А М 

ЧИШЋЕЊА И ОДРЖАВАЊА  ЈАВНИХ АСФАЛТНИХ И ЗЕЛЕНИХ  ПОВРШИНА  СА 

ПРИКУПЉАЊЕМ И ОДВОЗОМ СМЕЋА  И ОБНАВЉАЊЕМ  ЗЕЛЕНИХ ЈАВНИХ  

ПОВРШИНА НА ПОДРУЧЈУ   ГРАДА  КОТОР-ВАРОШ У 2017. ГОДИНИ 

 

1) ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ: 

 

Овим програмом планирано је: 

- ручно чишћење  јавних површина, 

- машинско  чишћење  уређених јавних површина, 

- прање  асфалтних  и  других  уређених   површина   које  имају  одводњу  са чишћењем и 

пропирањем уличних  сливника и одводних  објеката, 

- прикупљање, одвоз  уличног  смећа  истресање корпи  са јавних површина,                     

- прикупљање  и одвоз смећа  са јавних површина,  

- машинско  кошење уређених   јавних површина, у насељима  и уз саобраћајнице, 

- ручно кошење неуређених   површина и амброзије, у насељима  , уз саобраћајнице   и 

водотоке,  

- орезивање крошњих стабла,  

Опис  јавне површине-локација к.ч Површина 

Јавна површина  око зграде  мјесног 

уреда  са приступним путем 

1512 1.500,00 м2 

Набавка  контејнера   1,1м3  2 
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- орезивање,  изграбљавање и окопавање   украсне ограде, 

- скидање транспарената, плаката, застава, 

- одвоз дивљих депонија, 

- поправка копри за отпад, 

- поправка  клупа, 

- поправка контејнера 

- одгушење оборинске канализације 

 

2) ПРИОРИТЕТИ ОДРЖАВАЊА ЈАВНИХ ПОВРШИНА   

 НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА  КОТОР-ВАРОШ: 

 

Опис  јавне површине-локација к.ч 

 

Површина 

Трг палих српских бораца  1511   3.470,00  м2 

,,Спомен обиљежјa“ 1520/1   1.200,00  м2 

Простор око зграде  Општине  са паркингом 

 

1519   1.200,00  м2 

Дјечије игралиште ,,Брегови“ 785/4   1.000,00  м2  

Аутобуска стајалишта: 

 

    1.700,00 м2 

 

Ул.Цара Душана  (од моста  до моста) 

  

 27.000,00 м2 

Ул.Светог Саве                             100 м1 2136      803,00 м2 

Ул.Др. Јована Рашковића            110 м1 1214      450,00 м2 

Ул.Стефана Немање                     800 м1       880,00 м2 

Ул.Војводе Радомира Путника    220 м1    2.000,00 м2 

Ул.Цара Лазара                              650 м1 1058   3.900,00 м2 

Ул.Кнез Михаилова                      285 м1 673   1.548,00 м2 

Ул.Војводе Степе Степановића   200 м1 814   1.300,00 м2 

Ул.Милоша Обилића                    300 м1 2131   3.300,00 м2 

Ул.Николе Тесле                           100 м1       520,00 м2 

Бејелине                                         300м1 

Шеталиште                                    220 м1 

1639,1640, 1641 

1663/1 

11.000,00  м2  

    660,00  м2 

Игралиште  ФК,, Младост“ Котор Варош 1112 15.000,00 м2 

Набавка  контејнера                      1,1м3       20 ком 

 

Програм ступа   на снагу  осмог дана од дана објављивања  у  Службеном  гласнику  

Општине Котор-Варош. 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Број: 01-022-42/17         СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Датум: 07.04.2017.године                                                              Ибрахим Палић,с.р. 
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На основу члана 39. 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), Скупштина општине Котор Варош, на 

сједници одржаној 07.04.2017. године, д о н о с и  

 

 

О Д Л У К У 

о стављању ван снаге Одлуке о начину и условима продаје непокретности, непосредном 

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

Котор Варош 

 

 

I 

Овом одлуком се ставља се ван снаге Одлука о начину и условима продаје 

непокретности, непосредном погодбом земљишта к.ч.бр. 283/1, к.о. Котор Варош у 

својини Општине Котор Варош („Службени гласник Општине Котор Варош“, број: 6/16). 

II 

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

Општине Котор Варош“. 

 

  

Број:  01-022-43/17                                                                     ПРЕДСЈЕДНИК 

Дана: 07.04.2017. године                                                              СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

    Ибрахим Палић,с.р. 

6                       

На основу члана 39. 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), Скупштина општине Котор Варош, на 

сједници одржаној 07.04.2017. године, д о н о с и  

 

О Д Л У К У 

o стављању ван снаге Одлуке о начину и условима продаје непокретности, непосредном 

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

Варош 

 

I 

Овом одлуком се ставља се ван снаге Одлука о начину и условима продаје 

непокретности, непосредном погодбом земљишта и објеката на к.ч. бр. 209/1, к.о. 

Шипраге у својини Општине Котор Варош („Службени гласник Општине Котор Варош“, 

број: 6/16). 
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II 

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

Општине Котор Варош“. 

 

Број:  01-022-44/17                                                                         ПРЕДСЈЕДНИК 

Дана: 07.04.2017. године                                                             СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

    Ибрахим Палић,с.р. 

7 

На основу члана 39. 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) и Одлуке о усвајању буџета општине 

Котор Варош за 2017. годину  (''Службени гласник Општине Котор Варош'', број: 13/16)  

Скупштина општине, доноси  

О Д Л У К У 

о расподјели средстава за рад савјета мјесних заједница за 2017. годину 

 

I 

Овом одлуком расподјељују се средства за рад савјета мјесних заједница општине 

Котор Варош у износу од 10.000,00 КМ. 

II 

Средства из тачке I ове Одлуке расподјељују се на следећи начин: 

Редни 

број 

Мјесна 

заједница 

Број чланова 

савјета МЗ 

% Учешће 

 

Износ 

1 Котор Варош 9 0,15 1.450,00 

2 Масловаре 7 0,11 1.130,00 

3 Забрђе 7 0,11 1.130,00 

4 Шипраге 7 0,11 1.130,00 

5 Врбањци 7 0,11 1.130,00 

6 Ободник 5 0,08 806,00 

7 Вагани 5 0,08 806,00 

8 Липље 5 0,08 806,00 
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9 Крушево брдо 5 0,08 806,00 

10 Грабовица 5 0,08 806,00 

 Укупно: 62 1,00 10.000,00 

 

III 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања, а објавиће се у 

''Службеном гласнику општине Котор Варош''. 

   

Број: 01-022-45/17                                                                        ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 07.04.2017. године                                                СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 

           Ибрахим Палић,с.р. 

8 

На основу члана 59. став 7. и члана 63. став 8, Закона о уређењу простора и грађењу 

(„Службени гласник Републике Српске“, број: 40/13 и 3/16), члана 30. Статута Општине 

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

Скупштина општине Котор Варош, на сједници одржаној дана 07.04.2017. године, доноси: 

 

 

ОДЛУКУ 

о висини и начину обрачуна накнаде за припрему и израду урбанистичко 

                                                   техничких услова и стручног мишљења 

 

 

I 

Овом одлуком утврђује се висина накнаде за израду урбанистичко-техничких 

услова и стручног мишљења за изградњу, легализацију и реконструкцију индивидуалних 

стамбених и индивидуалних стамбено-пословних објеката бруто грађевинске површине до 

400 m2 и објекте за које није потребна грађевинска дозвола према одредбама Закона о 

уређењу простора и грађењу и то:  

 

        стамбени објекти  1,20 КМ по m2 БГП-а.  

        стамбено-пословни објекти 1,50 КМ по m2 БГП-а.  

        Помоћни објекти и сви други објекти (описани чланом 125. Закона о уређењу 

простора и грађењу) 1КМ по m2 , односно 1 КМ по m1. 

 

II 

За  све наведене објекте утврђује се минимална цијена израде у износу од 100 КМ за 

стамбене објекте, 150 КМ за стамбено-пословне објекте и 75 КМ за помоћне објекте и све 

друге објекте (описане чланом 125. Закона о уређењу простора и грађењу). 

 

III 

Утврђена накнада уплаћује се приликом издавања локацијских услова према 
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закључку надлежног општинског органа, а у случајевима када је инвеститор Општина 

Котор Варош, не плаћају се накнаде. 

 

IV 

Ступањем на снагу ове одлуке, ставља се ван снаге одлука о висини и начину 

обрачуна накнаде за припрему и израду урбанистичко техничких услова и стручног мишљења 

од 07.07.2016.године, објављена у Службеном гласнику Општине Котор Варош 7/16. 

 

V 

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

гласнику Општине Котор Варош''. 

 

 

Број : 01-022-46/17                                       ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 07.04.2017. године              СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

             Ибрахим Палић,с.р. 

9 

На основу чалана 39. Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник Републике 

Српске“, број: 97/16) 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 

сједници одржаној дана 07.04.2017. године,  д о н о с и 

 

ОДЛУКУ 

о давању на кориштење просторија амбуланте у МЗ Грабовица 

 

I 

Овом одлуком се дефинише начин и услови кориштења дијела просторија ( први 

спрат ) објекта амбуланте у мјесној заједници Грабовица. 

 

II 

Просторије амбуланте у мјесној заједници Грабовица дају се на кориштење Савјету 

мјесне заједнице Грабовица и мјесној канцеларији Одјељења за општу управу општине 

Котор Варош, на неодређен период, под условом да се исте одржавају од стране 

корисника.  

III 
Задужује се надлежно одјељење општинске управе општине Котор Варош да стави 

у функцију наведене просторије, те преда на управљање корисницима наведеним у 

претходној тачки. 

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

Општине Котор Варош“. 
 

Број: 01-022-47/17            ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 07.04.2017. године                                                 СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 

           Ибрахим Палић,с.р. 
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10 

На основу члана 39. 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), Скупштина општине Котор Варош, на 

сједници одржаној 07.04.2017. године, д о н о с и  

 

О Д Л У К У 

о стављању ван снаге Одлуке о утврђивaњу висинe мjeсeчнe нaкнaдe зa рaд члaнoвa 

упрaвних и нaдзoрних oдбoрa у устaнoвaмa и прeдузeћимa чиjи je oснивaч Скупштинa 

oпштинe Кoтoр Вaрoш 

I 

Овом одлуком се ставља се ван снаге Одлука о утврђивaњу висинe мjeсeчнe 

нaкнaдe зa рaд члaнoвa упрaвних и нaдзoрних oдбoрa у устaнoвaмa и прeдузeћимa чиjи je 

oснивaч Скупштинa oпштинe Кoтoр Вaрoш („Службени гласник Општине Котор Варош“, 

број: 12/13 и 13/13). 

II 

 Одлуку о висинe мjeсeчнe нaкнaдe зa рaд члaнoвa упрaвних и нaдзoрних oдбoрa у 

устaнoвaмa и прeдузeћимa чиjи je oснивaч Скупштинa oпштинe Кoтoр Вaрoш донијеће 

установе и јавна предузећа у складу са законским и подзаконским прописима. 

 

III 

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

Општине Котор Варош“. 

 

Број:  01-022-64/17                                                                         ПРЕДСЈЕДНИК 

Дана: 07.04.2017. године                                                             СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

    Ибрахим Палић,с.р. 

11 

На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број: 97/16) и члана 30. Статута Oпштине Котор Варош („Службени гласник 

Општине Котор Варош“, број: 3/14, 4/16 и 7/16), Скупштина општине Котор Варош на 

сједници одржаној дана 07.04.2017. године,  д о н о с и  

 

Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о разрешењу Првостепене стручне комисије за утврђивање способности и функционалног 

стања лица у поступку остваривања права и услуга из социјалне заштите 

1. Разрјешава се Првостепена стручна комисија за утврђивање способности и 

функционалног стања лица у поступку остваривања права и услуга из социјалне 

заштите (у даљем тексту: Комисија), именована Рјешењем о именовању Првостепене 
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стручне комисије за утврђивање способности и функционалног стања лица у поступку 

остваривања права и услуга из социјалне заштите („Службени гласник Општине Котор 

Варош“, број: 12/13). 

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

Општине Котор Варош“. 

Број:01-022-49/17                                                                                 ПРЕДСЈЕДНИК  

Датум: 07.04.2017.године                                                          СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                   Ибрахим Палић,с.р. 

12 

На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број: 97/16) и члана 8.став 1.  Правилника о утврђивању способности лица у 

поступку остваривања права из социјалне заштите и утврђивању функционалног стања 

корисника („Службени гласник Републике Српске“,број: 116/12, 111/13 и 9/17) Скупштина 

општине Котор Варош на сједници одржаној дана 07.04.2017. године,    д о н о с и  

 

Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о именовању Првостепене стручне комисије за утврђивање способности и функционалног 

стања лица у поступку остваривања права и услуга из социјалне заштите 

 

1. Именује се Првостепена стручна комисија за утврђивање способности и 

функционалног стања лица у поступку остваривања права и услуга из социјалне 

заштите (у даљем тексту: Комисија), од три стална члана, једног повременог члана и 

координатора, у саставу: 

 

 А) Стални чланови 

1. Цвијета Ковачић, специјалиста породичне  медицине- предсједник, 

2. Данијела Тешановић, дипломирани психолог–члан,  

3. Биљана Зебић, дипломирани дефектолог- члан;   

 

Б) Повремени члан 

Бојана Хајваз, дипломирани социјални радник; 

 

Ц) Координатор Комисије 

Драгана Васиљевић, дипломирани социјални радник. 

 

2.  Задатак Комисије и начин рада исте утврђен је члановима од 10 до 22. Правилника о 

утврђивању способности лица у поступку остваривања права из социјалне заштите и 

утврђивању функционалног стања корисника. 
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3. Административне и  стручне  послове, и послове координације између чланова стручне 

Комисије и лица у поступку процјене способности и утврђивања функционалног стања,  

врши координатор Комисије. О раду Првостепене  стручне комисије координатор води 

записник. 

 

4. Комисији за њен рад, у складу са Правилником  о утврђивању способности лица у 

поступку остваривања права из социјалне заштите и утврђивању функционалног стања 

корисника, припада накнада а средства се обезбјеђују из буџета Општине. Висина накнаде 

Комисији одредиће се посебном одлуком. 

 

5. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику  

Oпштине Котор Варош“. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

У складу са Правилником  о утврђивању способности лица у поступку остваривања 

права из социјалне заштите и утврђивању функционалног стања корисника („Службени 

гласник Републике Српске“, број: 116/12, 111/13 и 9/17), (у даљем тексту: Правилник), 

утврђивање способности и функционалног стања лица врше стручне комисије. Стручне 

комисије се формирају као првостепене и другостепене. 

 Провостепену стручну комисију именује јединица локалне самоуправе. 

 Првостепену стручну комисију чине три стална члана  и то: специјалиста 

породичне медицине, дипломирани психолог и дипломирани дефектолог односно 

специјални едукатор и рехабилитатор. Стручна комисија по потреби може имати и 

повремене чланове из реда специјалисте одговарајуће гране медицине у зависности од 

врсте сметње и дипломирани  социјални радник.  

Послове координације стручне комисије врши координатор а то је лице запослено у 

Центру за социјални рад или служби социјалне заштите. 

Задатак и начин рада  комисије описан је у члановима од 10 до 22. Правилника. 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог Рјешења не може се уложити 

жалба, али се може покренути управни спор пред Окружним судом у Бањалуци у року од 

30 дана од дана пријема Рјешења. 

 

Достављено: 

- Данијела Тешановић 

- Цвијета Ковачић  

- Биљана Зебић 

- Бојана Хајваз 

- Драгана Васиљевић 

- А/а 

 

 

Број:01-022-50/17                                                                               ПРЕДСЈЕДНИК  

Датум: 07.04.2017.године                                                         СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                  Ибрахим Палић,с.р. 
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На основу члана 39. став 2. тачка 33. Закона о локалној самоуправи (‘’Службени 

гласник Републике Српске’’, број: 97/16), члана 16. став 6. Закона о систему јавних 

служби (‘’Службени гласник Републике Српске’’, број: 68/07, 109/12 и 44/16), члана 30. 

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

4/16 и 7/16), Скупштина општине Котор Варош на сједници одржаној дана 07.04.2017. 

године, д о н о с и 

 

Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о разрјешењу вршилаца дужности чланова Управног одбора  ЈУ “Центар за културу, спорт 

и информисање“ Котор Варош 

 

 

1. Разрјешавају се вршиоци дужности чланова Управног одбора ЈУ “Центар за културу, 

спорт и информисање“ Котор Варош због истека периода на који су именовани, како 

слиједи: 

- Данијел Гавриловић, професор разредне наставе из Котор Вароша. 

- Бранислав Бојић, дипл.инжињер саобраћаја из Масловара, 

- Ранко Катана, техничар обраде дрвета из Присоја. 

 

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

Општине Котор Варош“. 

 

Образложење 

Чланом 39. став 2. тачка 33. Закона о локалној самоуправи („Службени гласинк 

Републике Српске“, број: 97/16) прописано је да Скупштина именује и разрјешава 

директора и управни одбор установе чији је оснивач или суоснивач једница локалне 

самоуправе, у складу са законом. Чланом 16. став 6. Закона о систему јавних служби 

(‘’Службени гласник Републике Српске’’, број:68/07, 109/12 и 44/16) прописано је да 

управни одбор установе чији је оснивач или суоснивач јединица локалне самоуправе 

именује и разрјешава скупштина општине, односно скупштина града, на приједлог 

начелника општине, односно градоначелника након спроведеног поступка јавне 

конкуренције.  

 

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог рјешења не може се уложити 

жалба, али се може покренути управни спор пред Окружним судом у Бањалуци у року од 

30 дана од дана пријема Рјешења. 

 

Достављено: 

- Именованима 

- ЈУ “Центар за културу, спорт и информисање“ Котор Варош  

- А/а 

 

Број: 01-022-51/17                                                                               ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 07.04.2017. године                                                         СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                                   Ибрахим Палић,с.р. 
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На основу члана 39. став 2. тачка 33. Закона о локалној самоуправи (‘’Службени 

гласник Републике Српске’’, број: 97/16), члана 16. став 6. Закона о систему јавних 

служби (‘’Службени гласник Републике Српске’’, број: 68/07, 109/12 и 44/16), члана 30. 

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

4/16 и 7/16), Скупштина општине Котор Варош на сједници одржаној дана 07.04.2017. 

године, д о н о с и 

 

Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о именовању вршилаца дужности чланова Управног одбора  ЈУ “Центар за културу, спорт 

и информисање“ Котор Варош 

 

 

1. Именују се вршиоци дужности чланова Управног одбора ЈУ “Центар за културу, 

спорт и информисање“ Котор Варош до окончања поступка коначног именовања, 

како слиједи: 

- Данијел Гавриловић, професор разредне наставе из Котор Вароша. 

- Бранислав Бојић, дипл.инжињер саобраћаја из Масловара, 

- Ранко Катана, техничар обраде дрвета из Присоја. 

 

2. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном 

гласнику Општине Котор Варош“. 

 

Образложење 

Чланом 39. став 2. тачка 33. Закона о локалној самоуправи („Службени гласинк 

Републике Српске“, број: 97/16) прописано је да Скупштина именује и разрјешава 

директора и управни одбор установе чији је оснивач или суоснивач једница локалне 

самоуправе, у складу са законом. Чланом 16. став 6. Закона о систему јавних служби 

(‘’Службени гласник Републике Српске’’, број:68/07, 109/12 и 44/16) прописано је да 

управни одбор установе чији је оснивач или суоснивач јединица локалне самоуправе 

именује и разрјешава скупштина општине, односно скупштина града, на приједлог 

начелника општине, односно градоначелника након спроведеног поступка јавне 

конкуренције.  

 

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог рјешења не може се уложити 

жалба, али се може покренути управни спор пред Окружним судом у Бањалуци у року од 

30 дана од дана пријема Рјешења. 

 

Достављено: 

- Именованима 

- ЈУ “Центар за културу, спорт и информисање“ Котор Варош  

- А/а 

 

Број: 01-022-52/17                                                                               ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 07.04.2017. године                                                         СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                                   Ибрахим Палић,с.р. 



 
 БРОЈ 7/17 „СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ КОТОР-ВАРОШ“ Страна 17 

 

15 

На основу члана 39. став 2. тачка 33. Закона о локалној самоуправи (‘’Службени 

гласник Републике Српске’’, број: 97/16), члана 16. став 6. Закона о систему јавних 

служби (‘’Службени гласник Републике Српске’’, број: 68/07, 109/12 и 44/16), члана 79. 

Зaкoнa o предшколском образовању и васпитању („Службeни глaсник Рeпубликe Српскe“, 

брoj: 79/15), и члaнa 30. Стaтутa Oпштинe Кoтoр-Вaрoш („Службeни глaсник oпштинe 

Кoтoр-Вaрoш“, брoj: 3/14, 4/16 и 7/16) Скупштинa oпштинe Кoтoр-Вaрoш нa сjeдници 

oдржaнoj 07.04.2017. гoдинe,  д o н o с и 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о разрјешењу вршиоца дужности члана Управног одбора ЈУ „Дјечији вртић Лариса 

Шугић“ Котор Варош 

 

1. Разрјешава се Сања Благојевић, вршилац дужности члана Управног одбора  ЈУ 

„Дјечији вртић Лариса Шугић“ Котор Варош испред Оснивача, због истека периода 

на који је именована. 

 

2. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном 

гласнику“ Општине Котор Варош. 

 

Образложење 

Чланом 39. став 2. тачка 33. Закона о локалној самоуправи („Службени гласинк 

Републике Српске“, број: 97/16) прописано је да Скупштина именује и разрјешава 

директора и управни одбор установе чији је оснивач или суоснивач једница локалне 

самоуправе, у складу са законом. Чланом 16. став 6. Закона о систему јавних служби 

(‘’Службени гласник Републике Српске’’, број:68/07, 109/12 и 44/16) прописано је да 

управни одбор установе чији је оснивач или суоснивач јединица локалне самоуправе 

именује и разрјешава скупштина општине, односно скупштина града, на приједлог 

начелника општине, односно градоначелника након спроведеног поступка јавне 

конкуренције.  Чланом 79. став 2. и 3. Зaкoнa o предшколском образовању и васпитању 

(„Службeни глaсник Рeпубликe Српскe“, брoj: 79/15) прописано је да управни одбор 

именује и разрјешава оснивач. Управни одбор има најмање три члана: представник 

оснивача, представник савјета родитеља и представник стручног вијећа предшколске 

установе. 

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог рјешења не може се уложити 

жалба, али се може покренути управни спор пред Окружним судом у Бањалуци у року од 

30 дана од дана пријема Рјешења. 

 

Достављено: 

- Именованој 

- ЈУ „Дјечији вртић Лариса Шугић“ Котор Варош 

- А/а 

 

Број: 01-022-53 /17                                                                              ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 07.04.2017. године                                                         СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                                   Ибрахим Палић,с.р. 
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На основу члана 39. став 2. тачка 33. Закона о локалној самоуправи (‘’Службени 

гласник Републике Српске’’, број: 97/16), члана 16. став 6. Закона о систему јавних 

служби (‘’Службени гласник Републике Српске’’, број: 68/07, 109/12 и 44/16), члана 79. 

Зaкoнa o предшколском образовању и васпитању („Службeни глaсник Рeпубликe Српскe“, 

брoj: 79/15), и члaнa 30. Стaтутa Oпштинe Кoтoр-Вaрoш („Службeни глaсник oпштинe 

Кoтoр-Вaрoш“, брoj: 3/14, 4/16 и 7/16) Скупштинa oпштинe Кoтoр-Вaрoш нa сjeдници 

oдржaнoj 07.04.2017. гoдинe,  д o н o с и 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању вршиоца дужности члана Управног одбора ЈУ „Дјечији вртић Лариса 

Шугић“ Котор Варош 

 

1. Именује се Дарко Бунић, професор разредне наставе, за вршиоца дужности члана 

Управног одбора  ЈУ „Дјечији вртић Лариса Шугић“ Котор Варош испред 

Оснивача, до окончања поступка коначног именовања. 

 

2. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном 

гласнику“ Општине Котор Варош. 

 

Образложење 

Чланом 39. став 2. тачка 33. Закона о локалној самоуправи („Службени гласинк 

Републике Српске“, број: 97/16) прописано је да Скупштина именује и разрјешава 

директора и управни одбор установе чији је оснивач или суоснивач једница локалне 

самоуправе, у складу са законом. Чланом 16. став 6. Закона о систему јавних служби 

(‘’Службени гласник Републике Српске’’, број: 68/07, 109/12 и 44/16) прописано је да 

управни одбор установе чији је оснивач или суоснивач јединица локалне самоуправе 

именује и разрјешава скупштина општине, односно скупштина града, на приједлог 

начелника општине, односно градоначелника након спроведеног поступка јавне 

конкуренције.  Чланом 79. став 2. и 3. Зaкoнa o предшколском образовању и васпитању 

(„Службeни глaсник Рeпубликe Српскe“, брoj: 79/15) прописано је да управни одбор 

именује и разрјешава оснивач. Управни одбор има најмање три члана: представник 

оснивача, представник савјета родитеља и представник стручног вијећа предшколске 

установе. 

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог рјешења не може се уложити 

жалба, али се може покренути управни спор пред Окружним судом у Бањалуци у року од 

30 дана од дана пријема Рјешења. 

 

Достављено: 

- Именовном 

- ЈУ „Дјечији вртић Лариса Шугић“ Котор Варош 

- А/а 

 

Број: 01-022-54 /17                                                                             ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 07.04.2017. године                                                         СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                                            Ибрахим Палић,с.р. 
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На основу члана 39. став 2. тачка 33. Закона о локалној самоуправи (‘’Службени 

гласник Републике Српске’’, број: 97/16), члана 16. став 6. Закона о систему јавних 

служби (‘’Службени гласник Републике Српске’’, број: 68/07, 109/12 и 44/16), члана 73. 

став 2. Закона о здравственој заштити (‘’Службени гласник Републике Српске’’, број: 

106/09 и 44/15), 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 07.04.2017. године, д о н о с и 

 

 

Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о разрјешењу чланова Управног одбора  ЈЗУ Дом здравља „Свети Пантелејмон“ Котор 

Варош 

 

1. Разрјешаваjу се вршиоци дужности чланова Управног одбора ЈЗУ Дом здравља 

„Свети Пантелејмон“ Котор Варош због истека периода на који су именовани, како 

слиједи: 

 

- Јелена Сакан, дипл.економиста из Котор Вароша, 

- Марина Радоњић, дипл.правник из Котор Вароша, 

- Жељко Бибић, наставник историје и географије из Котор Вароша. 

 

2. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном 

гласнику Општине Котор Варош“. 

 

Образложење 

Чланом 39. став 2. тачка 33. Закона о локалној самоуправи („Службени гласинк 

Републике Српске“, број: 97/16) прописано је да Скупштина именује и разрјешава 

директора и управни одбор установе чији је оснивач или суоснивач једница локалне 

самоуправе, у складу са законом. Чланом 16. став 6. Закона о систему јавних служби 

(‘’Службени гласник Републике Српске’’, број:68/07, 109/12 и 44/16) прописано је да 

управни одбор установе чији је оснивач или суоснивач јединица локалне самоуправе 

именује и разрјешава скупштина општине, односно скупштина града, на приједлог 

начелника општине, односно градоначелника након спроведеног поступка јавне 

конкуренције.  

Чланом 73. став 2. Закона о здравственој заштити („Службени гласник Републике 

Српске’’, број: 106/09 и 44/15) прописано је да Управни одбор и директора установе  

из става 1. тог члана именује и разрјешава оснивач јавне здравствене установе, у складу са 

законом и статутом. 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог рјешења не може се уложити 

жалба, али се може покренути управни спор пред Окружним судом у Бањалуци у року од 

30 дана од дана пријема Рјешења. 

 

Достављено: 

- Именованима 
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- ЈЗУ Дом здравља „Свети Пантелејмон“ Котор Варош 

- А/а 

 

Број: 01-022-55/17                                                                               ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 07.04.2017. године                                                         СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                                       Ибрахим Палић,с.р. 
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На основу члана 39. став 2. тачка 33. Закона о локалној самоуправи (‘’Службени 

гласник Републике Српске’’, број: 97/16), члана 16. став 6. Закона о систему јавних 

служби (‘’Службени гласник Републике Српске’’, број: 68/07, 109/12 и 44/16), члана 73. 

став 2. Закона о здравственој заштити (‘’Службени гласник Републике Српске’’, број: 

106/09 и 44/15), 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 07.04.2017. године, д о н о с и 

 

Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о именовању вршилаца дужности чланова Управног одбора  ЈЗУ Дом здравља „Свети 

Пантелејмон“ Котор Варош 

 

 

1. Именују се вршиоци дужности чланова Управног одбора ЈЗУ Дом здравља „Свети 

Пантелејмон“ Котор Варош до окончања поступка коначног именовања, како 

слиједи: 

 

- Јелена Сакан, дипл.економиста из Котор Вароша, 

- Далибор Крагић, машински техничар из Ободника, 

- Жељко Бибић, наставник историје и географије из Котор Вароша. 

 

2. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном 

гласнику Општине Котор Варош“. 

 

Образложење 

Чланом 39. став 2. тачка 33. Закона о локалној самоуправи („Службени гласинк 

Републике Српске“, број: 97/16) прописано је да Скупштина именује и разрјешава 

директора и управни одбор установе чији је оснивач или суоснивач једница локалне 

самоуправе, у складу са законом. Чланом 16. став 6. Закона о систему јавних служби 

(‘’Службени гласник Републике Српске’’, број:68/07, 109/12 и 44/16) прописано је да 

управни одбор установе чији је оснивач или суоснивач јединица локалне самоуправе 

именује и разрјешава скупштина општине, односно скупштина града, на приједлог 

начелника општине, односно градоначелника након спроведеног поступка јавне 

конкуренције.  

Чланом 73. став 2. Закона о здравственој заштити („Службени гласник Републике 

Српске’’, број: 106/09 и 44/15) прописано је да Управни одбор и директора установе из 

става 1. тог члана именује и разрјешава оснивач јавне здравствене установе, у складу са 

законом и статутом. 
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ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог рјешења не може се уложити 

жалба, али се може покренути управни спор пред Окружним судом у Бањалуци у року од 

30 дана од дана пријема Рјешења. 

 

Достављено: 

- Именованима 

- ЈЗУ Дом здравља „Свети Пантелејмон“ Котор Варош 

- А/а 

 

Број: 01-022-56/17                                                                                 ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 07.04.2017. године                                                           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                                       Ибрахим Палић,с.р. 
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На основу члана 39. став 2. тачка 33. Закона о локалној самоуправи (‘’Службени 

гласник Републике Српске’’, број: 97/16), члана 16. став 6. Закона о систему јавних 

служби (‘’Службени гласник Републике Српске’’, број: 68/07, 109/12 и 44/16), члана 30. 

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

4/16 и 7/16), Скупштина општине Котор Варош на сједници одржаној дана 07.04.2017. 

године, д о н о с и 

 

Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о разрјешењу вршилаца дужности чланова Управног одбора  ЈУ “Центар за социјални рад“ 

Котор Варош 

 

1. Разрјешавају се вршиоци дужности чланова Управног одбора ЈУ “Центар за 

социјални рад“ Котор Варош због истека периода на који су именовани, како 

слиједи: 

 

- Данијел Јовичић, професор разредне наставе, 

- Ненад Милисавић, дипл.инжињер машинства, 

- Деан Дугоњић, дипл.инжињер шумарства. 

 

2. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном 

гласнику Општине Котор Варош“. 

 

Образложење 

Чланом 39. став 2. тачка 33. Закона о локалној самоуправи („Службени гласинк 

Републике Српске“, број: 97/16) прописано је да Скупштина именује и разрјешава 

директора и управни одбор установе чији је оснивач или суоснивач једница локалне 

самоуправе, у складу са законом. Чланом 16. став 6. Закона о систему јавних служби 

(‘’Службени гласник Републике Српске’’, број:68/07, 109/12 и 44/16) прописано је да 

управни одбор установе чији је оснивач или суоснивач јединица локалне самоуправе 

именује и разрјешава скупштина општине, односно скупштина града, на приједлог 

начелника општине, односно градоначелника након спроведеног поступка јавне 

конкуренције.  
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ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог рјешења не може се уложити 

жалба, али се може покренути управни спор пред Окружним судом у Бањалуци у року од 

30 дана од дана пријема Рјешења. 

 

Достављено: 

- Именованима 

- ЈУ “ Центар за социјални рад“ Котор Варош  

- А/а 

 

Број: 01-022-57/17                                                                              ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 07.04.2017. године                                                         СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                                   Ибрахим Палић,с.р. 
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На основу члана 39. став 2. тачка 33. Закона о локалној самоуправи (‘’Службени 

гласник Републике Српске’’, број: 97/16), члана 16. став 6. Закона о систему јавних 

служби (‘’Службени гласник Републике Српске’’, број: 68/07, 109/12 и 44/16), члана 30. 

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

4/16 и 7/16), Скупштина општине Котор Варош на сједници одржаној дана 07.04.2017. 

године, д о н о с и 

Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о именовању вршилаца дужности чланова Управног одбора  ЈУ “Центар за социјални рад“ 

Котор Варош 

 

1. Именују се вршиоци дужности чланова Управног одбора ЈУ “Центар за социјални 

рад“ Котор Варош до окончања поступка коначног именовања, како слиједи: 

 

- Данијел Јовичић, професор разредне наставе из Грабовице, 

- Санда Пејаковић, дипл. фармацеут из Котор Вароша 

- Јеленко Тривуновић, техничар елрктро-енергетике из Котор Вароша. 

 

2. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном 

гласнику Општине Котор Варош“. 

 

Образложење 

Чланом 39. став 2. тачка 33. Закона о локалној самоуправи („Службени гласинк 

Републике Српске“, број: 97/16) прописано је да Скупштина именује и разрјешава 

директора и управни одбор установе чији је оснивач или суоснивач једница локалне 

самоуправе, у складу са законом. Чланом 16. став 6. Закона о систему јавних служби 

(‘’Службени гласник Републике Српске’’, број: 68/07, 109/12 и 44/16) прописано је да 

управни одбор установе чији је оснивач или суоснивач јединица локалне самоуправе 

именује и разрјешава скупштина општине, односно скупштина града, на приједлог 

начелника општине, односно градоначелника након спроведеног поступка јавне 

конкуренције.  

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. 
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Достављено: 

- Именованима 

- ЈУ “ Центар за социјални рад“ Котор Варош  

- А/а 

 

Број: 01-022-58 /17                                                                              ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 07.04.2017. године                                                         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 

07.04.2017. године, доноси 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о измјени Рјешења о именовању Комисије за прописе, статутарна питања и Пословник  

 

1. У Рјешењу о именовању Комисије за прописе, статутарна питања и Пословник 

(„Службени гласник Општине Котор Варош“, број: 12/16) у тачки 1. ријечи „Срђан 

Сакан“ мијењају се и гласе „Милен Ескић“. 

2. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном 

гласнику Општине Котор Варош“. 

 

Број: 01-022-59/17                   ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 07.04.2017. године              СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

         Ибрахим Палић,с.р.  
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На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број: 97/16) и члана 30. Статута Ватрогасног друштва „Котор Варош" Котор 

Варош, Скупштина општине Котор Варош на сједници одржаној дана 07.04.2017. године, 

д о н о с и 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању члана Управног одбора Ватрогасног друштва „Котор Варош" Котор Варош 

 

1. Именује се Раденко Милојчић из Забрђа за члана Управног одбора  Ватрогасног 

друштва „Котор Варош" Котор Варош, на период трајања мандата Управног одбора, 

у складу са Статутом Ватрогасног друштва. 

2. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном 

гласнику“ Општине Котор Варош. 

 

Образложење 
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Чланом 30. Статута Ватрогасног друштва „Котор Варош" Котор Варош предвиђено је 

да Управни одбор броји 3 члана. Управни одбор бира Скупштина друштва, с тим да једног 

члана управног одбора именује Скупштина општине Котор-Варош. 

Начелник општине је предложио да се за члана Управног одбора испред  Скупштине 

општине именује Раденко Милојчић. 

 

 

Број: 01-022-60/17                                                        ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум:  07.04.2017.  године               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 

07.04.2017. године, доноси 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о измјени Рјешења о именовању Комисије за награде и признања  

 

1. У Рјешењу о именовању Комисије за награде и признања („Службени гласник 

Општине Котор Варош“, број:12/16) у тачки 1. ријечи „Борис Марковић“ мијењају 

се и гласе „Борислав Богданић“ 

 

2. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном 

гласнику Општине Котор Варош“. 

 

Број: 01-022-48/17                     ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 07.04.2017. године           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                 Ибрахим Палић,с.р.    
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На основу члана 19. став 1. и 3. Закона о систему јавних служби („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), након разматрања 
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Програма рада ЈУ „Центар за социјални рад“ Котор Варош за 2017. годину, Скупштина 

општине Котор Варош на сједници одржаној дана  07.04.2017. године,  д о н о с и 

 

 

З  А  К  Љ  У  Ч  А  К 

О УСВАЈАЊУ ПРОГРАМА  РАДА ЈУ „ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД“  

КОТОР ВАРОШ ЗА 2017. ГОДИНУ 

 

1. Скупштина општине Котор  Варош усваја Програм рада  ЈУ „Центар за социјални 

рад“ Котор Варош за 2017. годину. 

 

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

Општине Котор Варош“. 

 

 

Број: 01-022-62/17                                                                                  ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 07.04.2017. године                                                            СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                       Ибрахим Палић,с.р. 

25 

На основу члана 19. став 1. и 3. Закона о систему јавних служби („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), након разматрања 

Програма рада ЈУ „Центар за културу, спорт и информисање“ Котор Варош за 2017. 

годину, Скупштина општине Котор Варош на сједници одржаној дана  07.04.2017. године,  

д о н о с и 

 

З  А  К  Љ  У  Ч  А  К 

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

2017. годину 

 

 

1. Скупштина општине Котор  Варош усваја Програм рада  ЈУ „Центар за културу, 

спорт и информисање“ Котор Варош за 2017. годину. 

 

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

Општине Котор Варош“. 

 

 

Број: 01-022-63/17                                                                                   ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 07.04.2017. године                                                            СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

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

Котор Варош“, број: 3/14, 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, 
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15/15 и 16/15), Скупштина општине Котор Варош на сједници одржаној дана  07.04.2017. 

године,  д о н о с и 

 

 

З  А  К  Љ  У  Ч  А  К 

о подношењу извјештаја о раду ОО СПКД „Просвјета“ Котор Варош за 2016. годину са 

финансијским показатељима  

 

 

 

1. Задужује се ОО СПКД „Просвјета“ Котор Варош да припреми извјештај о раду за 

2016. годину са финансијским показатељима и исти достави Скупштини општине 

на разматрање за наредну сједницу. 

 

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

гласнику Општине Котор Варош“. 

 

 

 

Број: 01-022-61/17                                                                                  ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 07.04.2017. године                                                            СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                             Ибрахим Палић,с.р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                

Р.бр                                                    САДРЖАЈ                                                          Стр 

1. Програм о коришћењу средстава накнаде на основу промјене намјене 

пољопривредног земљишта у непољопривредне сврхе за 2017. годину 

 

     1 
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2. Програм утрошка средстава од концесионе накнаде за 2017. годину 

 

     2 

3. Програм чишћења и одржавања  јавних површина  са подручја мјесних 

заједница  за 2017. годину  

     3 

4. Програм чишћења и одржавања  јавних асфалтних и зелених  површина 

са прикупљањем и одвозом смећа  и обнављањем  зелених јавних  

површина на подручју   града  котор-варош у 2017. години 

 

     6 

5. Одлука о стављању ван снаге Одлуке о начину и условима продаје 

непокретности, непосредном погодбом земљишта и објеката на к.ч. бр. 

283/1, к.о. Котор Варош у својини Општине Котор Варош 

 

     8 

6. Одлука o стављању ван снаге Одлуке о начину и условима продаје 

непокретности, непосредном погодбом земљишта и објеката на к.ч. 

бр. 209/1, к.о. Шипраге у својини Општине Котор Варош 

 

     8 

7. Одлука о о расподјели средстава за рад савјета мјесних заједница за 

2017. годину 

 

     9 

8. Одлука о висини и начину обрачуна накнаде за припрему и израду 

урбанистичко техничких услова и стручног мишљења 

   10 

9. Одлука о давању на кориштење просторија амбуланте у МЗ Грабовица    11 

10. Одлука о стављању ван снаге Одлуке о утврђивaњу висинe мjeсeчнe 

нaкнaдe зa рaд члaнoвa упрaвних и нaдзoрних oдбoрa у устaнoвaмa и 

прeдузeћимa чиjи je oснивaч Скупштинa oпштинe Кoтoр Вaрoш 

   12 

11. Рјешење о разрешењу Првостепене стручне комисије за утврђивање 

способности и функционалног стања лица у поступку остваривања 

права и услуга из социјалне заштите 

   12 

12. Рјешење о о именовању Првостепене стручне комисије за утврђивање 

способности и функционалног стања лица у поступку остваривања 

права и услуга из социјалне заштите 

   13 

13. Рјешење о разрјешењу вршилаца дужности чланова Управног одбора  

ЈУ “Центар за културу, спорт и информисање“ Котор Варош 

   15 

14. Рјешење о именовању вршилаца дужности чланова Управног одбора  

ЈУ “Центар за културу, спорт и информисање“ Котор Варош 

   16 

15. Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности члана Управног одбора ЈУ 

„Дјечији вртић Лариса Шугић“ Котор Варош 

   17 
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16. Рјешење о именовању вршиоца дужности члана Управног одбора ЈУ 

„Дјечији вртић Лариса Шугић“ Котор Варош 

   18 

17. Рјешење о разрјешењу чланова Управног одбора  ЈЗУ Дом здравља 

„Свети Пантелејмон“ Котор Варош 

   19 

18. Рјешење о именовању вршилаца дужности чланова Управног одбора  

ЈЗУ Дом здравља „Свети Пантелејмон“ Котор Варош 

   20 

19. Рјешење о разрјешењу вршилаца дужности чланова Управног одбора  

ЈУ “Центар за социјални рад“ Котор Варош 

   21 

20. Рјешење о именовању вршилаца дужности чланова Управног одбора  

ЈУ “Центар за социјални рад“ Котор Варош 

   22 

21. Рјешење о измјени Рјешења о именовању Комисије за прописе, 

статутарна питања и Пословник 

   23 

22. Рјешење о именовању члана Управног одбора Ватрогасног друштва 

„Котор Варош" Котор Варош 

   23 

23. Рјешење о измјени Рјешења о именовању Комисије за награде и 

признања 

   24 

24. Закључак о усвајању Програма  рада ЈУ „Центар за социјални рад“  

Котор Варош за 2017. годину 

 

   25 

25. Закључак о усвајању Програма  рада ЈУ „Центар за културу, спорт и 

информисање“ Котор Варош за 2017. годину 

   25 

26. Закључак о о подношењу извјештаја о раду ОО СПКД „Просвјета“ 

Котор Варош за 2016. годину са финансијским показатељима 

   26 

   

 

 


