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На основу члана 81. Закона о заштити од пожара („Службени гласник Републике
Српске“, број: 71/12) и члана 39. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“, број: 97/16), Скупштине општине Котор Варош, на сједници одржаној
дана 31.05.2017. године, д о н о с и
ПРОГРАМ
УТРОШКА НАМЈЕНСКИХ СРЕДСТАВА ВАТРОГАСНОГ ДРУШТВА ЗА 2017.
ГОДИНУ
Члан 1.
Скупштина општине Котор Варош усваја Програм утрошка намјенских средстава
Ватрогасног друштва Котор Варош за 2017. годину у износу од 45.000 КМ.
Члан 2.
Средства ће бити утрошена у сљедеће намјене:
1. Опремање ватрогасног возила Махиндре (pick up) са сљедећом ватроганом
опремом:
а) резервоар за воду (400 литара, лим росфрај) и пратећа опрема за ватрогасце .....................................................................................................................6.000,00 КМ
б) набавка и уградња ХДЛ пумпе...........................................................27.000,00 КМ
в) ватрогасна цријева (брзи млаз, fi 25, турбо и обична млазница)......5.500,00 КМ
2. Санација ватрогасног торња.....................................................................5.000,00 КМ
3. Набавка интервентног одијела (1 комад)................................................1.500,00 КМ
Укупно: 45.000,00 КМ
Члан 3.
За реализацију овог Програма је задужено Одјељење за финансије и Ватрогасно друштво
Котор Варош.
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Члан 4.
Програм ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине
Котор Варош“.
Број: 01-022-79 /17
Датум: 31.05.2017. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Ибрахим Палић,с.р.

2
На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи РС („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 7. Закона о енергетској
ефикасности РС (Службени гласник Републике Српске“ број: 59/13), Скупштина општине
Котор Варош на сједници одржаној дана 31.05.2017. године, д о н о с и
ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ОПШТИНЕ КОТОР
ВАРОШ ЗА ПЕРИОД 2018-2020. ГОДИНЕ
I
Овом Одлуком покреће се процес израде Акционог плана енергетске ефикасности
општине Котор Варош за период 2018 – 2020. године, уз уважавање:
 постојећих стратешких и планских докумената по вертикалним и хоризонталним
нивоима;
 постојећег техничког стања јавних објеката и система, те развојних приоритета и
потреба општине;
 расположивих и будућих капацитета општине;
 позитивних друштвено-економских односа у окружењу.
II
Акциони план енергетске ефикасности општине у потпуности треба да:
 уважава економску, друштвену, еколошку и просторну димензију развоја;
 осигура вертикалну усаглашеност са приоритетима Акционих планова енергетске
ефикасности
виших
нивоа
власти,
представљајући
инструмент
за
операционализацију Акционих планова енергетске ефикасности на нивоу РС и БиХ;
 осигура комплементараност и усклађеност са стратешким развојним документима
(временски, садржајно и методолошки) како би се осигурао дугорочни социоекономским развој општине.
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III
Процес израде Акционог плана енергетске ефикасности општине бит ће заснован
на принципима одрживог развоја.
IV
Начелник општине ће именовати Координатора и Тим за енергетску ефикасност
(ТЕЕ) за процес израде Акционог плана енергетске ефикасности.
V
Финансијска средства за израду Акционог плана енергетске ефикасности општине
Котор Варош за период 2018-2020. године обезбиједиће се из буџета Општине Котор
Варош.
VI
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о изради Акционог плана
енергетске ефикасности општине Котор Варош до 2018. године („Службени гласник
Општине Котор Варош“ број: 15/14)
VII
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику
Општине Котор Варош“.
Број: 01-022-78 /17
Датум: 31.05.2017. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Ибрахим Палић,с.р.

3
На основу члана 36. Закона о развоју малих и средњих предузећа („Службени
гласник Републике Српске“, број: 50/13 и 56/13), члана 39. став (2) тачка 34) Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16) члана 12.
Закона о систему јавних служби („Службени гласник Републике Српске“, број: 68/07,
109/12 и 44/16) 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 31.05.2017. године, доноси
ОДЛУКУ
О ОСНИВАЊУ АГЕНЦИЈЕ ЗА ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ ОПШТИНЕ КОТОР
ВАРОШ
I
Скупштина општине Котор Варош (у даљем тексту Оснивач) оснива Агенцију за
локални економски развој општине Котор Варош (у даљем тексту: Агенција).
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II
Назив установе Агенција за локални економски развој општине Котор Варош
(Agency for Local Economic Development of Municipality Kotor Varos).
Скраћени назив Установе је АЛЕРК.
Сједиште Агенције је у Котор Варошу, у Улици Цара Душана бб.
III
Агенција је установа од посебног друштвеног интереса за област унапређења
привреде стварањем повољног амбијента и инфраструктуре за раст и развој сектора малог
и средњег предузетништва и развоја општине у цјелини.
IV
Агенција је непрофитна организација и има својство правног лица, које стиче
уписом у судски регистар надлежног суда.
У правном промету са трећим лицима, иступа у своје име и за свој рачун,
самостално и без ограничења.
За обавезе у правном промету са трећим лицима, Агенција одговара својом
цјелокупном имовином.
V
Агенција своје послове заснива на одредбама Закона о развојy малих и средњих
предузећа, стратегије развоја из области дјеловања на републичком и државном нивоу и
стратегије локалног развоја, а обавља сљедеће активности:
58.19 - Остала издавачка дјелатност
70.21 -Односи с јавношћу и дјелатности саопштавања
70.22 - Савјетовање које се односи на пословање и остало управљање
72.19 - Остало истраживање и експериментални развој у природним, техничким и
технолошким наукама
72.20 - Истраживање и експериментални развој у друштвеним и хуманистичким
наукама
73.20 - Истраживање тржишта и испитивање јавног мњења
74.90 Остале стручне, научне и техничке дјелатности
84.13 - Регулисање и допринос успјешнијем пословању привреде.
Агенција обавља стручне и друге послове и то:
- уређивање и допринос успјешнијем пословању привреде:
- уређивање различитог економског сектора – пољопривреде,
кориштења земљишта, енергетике и рударство, инфраструктура, саобраћај,
комуникације, хотели, туризам и др;
- управљање општим пословима у области рада;
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остваривање политике локалног и регионалног развоја;
обезбјеђење стручних и консалтинг услуга, информатички сервис и
професионалну обуку у оквиру програма Европске уније за развој домаћег
приватног сектора;
пружање услуга из различитих сегмената савјетовања у свакој од фаза
развоја предузетништва, од предузетничке идеје до интернационализације
пословања (радно право, организација, финансије, маркетинг, нове
технологије);
обезбјеђење квалитетне сарадње са предузетницима и постицање њихове
иницијативе за настанак нових и развој већ постојећих субјеката, њихово
стабилно и успјешно пословање, а нарочито даљњи раст и развој.
успостављање координиране сарадње надлежних органа Општине, Владе
РС, пословних банака и других институција и самох предузетника ,
међусобно и преко различитих облика интереса удруживања (коморе, савеза
проватних послодаваца и др.);
учествовање у припреми стратегија развоја и усмјеравање свог дјеловања
према вишим нивоима власти, кроз покретање активности на измјени и
доградњи прописа, те уклањање баријера за развој предузетништва на
локалном нивоу (поједностављење законских и административних
процедура, стимулативне мјере, пореске олакшице), а све у циљу креирања
инфраструктуре за економски развој;
идрентификација, прикупљање, припрема и израда пројеката из свих
области (инфраструктура подршака, пољопривреда, занатство, индустрија и
сл.) који ће омогућити кредите за развој малих и редњих предузећа и
приватног предузетништва;
успостављање грантног фонда у циљу избјегавања колатерале за добијање
повољнијих кредитних средстава код пословних банака;
давање подршке свим другим облицима кредитирања и субвенција, које ће
се, у складу са потребама појединих предузетничких области, јављати као
потреба
припремање и реализовање програма едукације, односно образовања на
свим нивоима и професионално усавршавање за ефикасно управљање у
приватном предузетништву, директно или посредно преко квалификованих
пословних консултаната;
координирање активности на плану обезбјеђења и кориштења средстава за
финансирање програма, пројеката и других подухвата у области
предузетништва;

БРОЈ 9/17

„СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ КОТОР-ВАРОШ“

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Страна 6

праћење програма кредитирања мале привреде (промјене услова програма и
нови програми кредитирања) и њихове реализације, те информисање о
програмима давања гаранција за кредите и њиховој реализацији;
пружање стручне помоћи у реализацији домаћих и страних улагања у мала и
средња предузећа, као и у укупну привреду Општине;
подстицање трансфера модерних знања и технологија, те пружање стручне
помоћи и подршке за унапређење рада и развоја иноваторства и
проналазаштва, као и за њихову примјену у овој области;
продаја или уступање на кориштење по основу закупа некретнина или
других инфраструктурних објеката у власништву Општине (који ће
Агенцији дати на управљање, по основу Програма развоја приватног
предузетништва), под комерцијалним или бољим условима, укључујући
давање и без накнаде;
координирање активности на уређењу локација за повољну изградњу
објеката мале привреде за производно услужне намјене са стимулативним
мјерама пореске и кредитне политике;
формирање Предузетничке библиотеке Агенције, набављањем стручне
литературе у овој области (књиге, студије, брошуре, часописи, публикације,
информатори и др.);
промоција предузетништва кроз израду промотивног материјала и учешћће
на међунароним сајмовима и специјализованим изложбама у земљи и
иностранству;
подстицање развоја субјеката мале привреде и предузетништва који
омогућавају пораст запошљавања, првенствено одређених категорија
радника (млади високо образовани стручњаци, инвалиди, жене и др.);
успостављање централног регистра , односно јединствене електронске базе
података о постојећим предузетницима на подручју града, као и
информационог система статистичких података и информацја од значаја за
развој привредних субјеката;
сарадња са међународним организацијама и институцијама на размјени
искуства, знања и нових метода у области мале привреде и предузетништва;
учествовање у остваривању програма привредног развоја , те у изради
Програма јавних пројеката Општине;
припремање и праћење реализације програма рада Агенције, укључујући и
финансијске планове;
праћење, анализирање и извјештавање Скупштине Општине о спровођењу и
резултатима подстицајних мјера;
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обављање и других послова у вези с подстицањем привредног развоја у
складу са Законом, Статутом или захтјевом оснивача.
консалтинг и менаџмент послови
давање савјета, усмјеравање или оперативна помоћ пословним и јавним
службама;
односи и комуницирање са јавношћу;
савјет и помоћ пословним и јавним службама у планирању, организацији,
ефикасности и контроли, информисања управе итд.
издавање књига, брошура и проспеката;
издавање часописа и сличних периодичних издања
издавање звучних записа
остало кредитно пословање
договарање са банкама повољнијих услова кредитирања путем гарантног
фонда
остало финансијско посредовање
усмјеравање средстава намјењених развоју (средства европских фондова,
донатора)
обрада података
обрада података на основу корисникових или властитих програма
давање података по одређеном редосљеду или низу, преко on line
предузимања или тако да буду доступни свим корисницима или
ограниченом броју корисника
израда базе података
активности у вези са базама података
развој базе података: скупљање података са једног или више извора
смјештање података
доступност базе података.

Поред дјелатности из претходног става, које су од јавног интереса, обавља и друге
дјелатности које немају карактер дјелатности од јавног интереса, а у непосредној су вези
са обављањем послова из основне дјелатности:
Остале дјелатности
- остали превоз робе у копненом саобраћају - за властите потребе
- приређивање сајмова
- остале услуге рекламе и пропаганда
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Агенција, без уписа у регистар, може да обавља и друге дјелатности које служе
дјелатности уписаној у регистар, које се уобичајено обављају уз те дјелатности, у мањем
обиму или повремено, a у циљу остваривања функције за коју je основана.
VI
Средства за оснивање и почетак рада установе износе 5.000,00 КМ, а обезбиједиће
се из буџетских средстава.
Средства за пословање Агенције обезбјеђују се из средстава Оснивача, прихода
које остваре обављањем дјелатности из своје надлежности, донација, прилога и из других
извора.
Агенција је обавезна да сопствене приходе користи у складу са њиховом намјеном,
годишњим програмом рада и финансијским планом.
VII
У циљу обављања дјелатности због које је Агенција основана, Оснивач, у складу са
Законом:
- обезбјеђује средства и прописане услове за рад, врши благовремено именовање и
разрјешење органа управљања
- даје сагласност на годишњи програм рада и финансијски план
- разматра и усваја годишњи извјештај о пословању и годишњи обрачун, те даје
сагласност на Статут и на акт о унутрашњој систематизацији радних мјеста, у
складу са Законом о систему јавих служби.
VIII
Агенција се обавезује да ће послове из своје дјелатности обављати благовремено,
квалитетно и по правилима струке, на начин који ће задовољити потребе и интересе
грађана из области унапређења привреде, раста и развоја сектора МСП-а и подручја за
која је основан, на законит начин и у складу са закљученим уговорима и споразумима, те
да неће без сагласности Оснивача преузети обављање других послова који не
представљају предмет дјелатости утврђених овом одлуком.
Агенција ће подносити оснивачу извјештај о пословању и годишњи обрачун,
најмање једном годишње, а на захтјев Оснивача и чешће.
За обавезе Агенције Оснивач одговара до висине својих средстава које је усмјерио
из буџета за пословање Агенције.
IX
Органи управљања Агенције су Управни одбор и директор.
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Чланове Управног одбора именује и разрјешава Оснивач, на период од четири
године.
X
Управни одбор Агенције за локални економски развој општине Котор Варош
састоји се од три (3) члана, с тим да запослени у Агенцији не могу бити чланови Управног
одбора.
Управни одбор:
а) доноси статут,
б) доноси опште акте утврђене статутом,
в) одлучује о коришћењу средстава у складу са статутом,
г) доноси годишњи програм рада са финансијским планом,
д) утврђује приједлог годишњег извјештаја о пословању и завршног рачуна,
ђ) подноси оснивачу извјештај о свом раду и
е) обавља и друге послове прописане овим законом и статутом.
XI
Директора именује и разрјешава Оснивач на период од четири године, уз
претходно спроведен поступак јавне конкуренције.
Директор је надлежан да:
а) представља и заступа агенцију,
б) брине се о законитости рада и одговара за законитост рада,
в) доноси правилник о систематизацији радних мјеста,
г) организује и води послове агенције,
д) предлаже акте које доноси управни одбор,
ђ) извршава одлуке управног одбора и предузима мјере за њихово спровођење,
е)припрема програм рада са финансијским планом и годишњи извјештај о пословању
ж) обавља друге послове утврђене законом и статутом.
Надлежност, поступка именовања и разрјешења органа управљања и руковођења,
ближе ће се регулисати Статутом Агенције.
XII
Чланове Управног одбора и директора Оснивач ће именовати у року од 60 дана од
дана ступања на снагу ове одлуке.
Рок за доношење Статута Агенције је 30 дана од дана конституисања Управног одбора.
XIII
Овлашћује се Предраг (Слободан) Тешић из Котор Вароша да до именовања
директора установе обавља послове и врши овлашћења директора и обавља све послове
везане за регистрацију и упис Агенције у судски реистар.
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XIV
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о оснивању Агенције за
локални економски развој општине Котор Варош („Службени гласник Општине Котор
Варош“, број: 1/8).
XV
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику
општине Котор Варош“.
Број: 01-022-109/17
Датум: 31.05.2017. године
Котор Варош

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Ибрахим Палић,с.р.

4
На основу члана 39. став (2) тачка 34) Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Српске“, број: 97/16), члана 83. став (1) Закона о туризму („Службени
гласник Републике Српске“, број: 45/17), члана 12. Закона о систему јавних служби
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 68/07, 109/12 и 44/16), 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 31.05.2017. године,
доноси
ОДЛУКУ
О ОСНИВАЊУ ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
ОПШТИНЕ КОТОР ВАРОШ
I
Овом одлуком Скупштина општине Котор Варош (у даљем тексту: Оснивач) оснива
Туристичку организацију општине Котор Варош (у даљем тексту: Туристичка
организација).
II
Туристичка организација има својство правног лица које стиче уписом у судски регистар.
На остала питања о раду туристичких организација која нису уређена Законом о туризму,
примјењују се одговарајуће одредбе закона којим се уређује систем јавних служби.
III
Пуни назив Туристичке организације је „Туристичка организација општине Котор
Варош“.
Сједиште Туристичке организације је у Котор Варошу, у Улици Цара Душана бб.
IV
Дјелатност Туристичке организације је:
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47.61 – Трговина на мало књигама у специјализованим продавницама
47.63 – Трговина на мало музичким и видео записима у специјализованим продавницама
47.78 – Остала трговина на мало новом робом у специјализованим продавницама
58.14 – Издавање часописа и периодичних публикација
79.90 - Остале резервацијске услуге и припадајуће дјелатности
84.13 – Регулисање и допринос успјешнијем пословању привреде
93.29 – Остале забавне рекреативне дјелатности.
V
Туристичка организација оснива се ради обављања сљедећих послова:
1) промоције туризма за туристичка подручја (туристичке регије),
2) унапређивања и промоције изворних вриједности, као што су традиција, обичаји,
етнолошко благо,
3) стварања претпоставки за валоризацију туристичких ресурса општине,
4) сарадње и координације са привредним субјектима који обављају туристичку
дјелатност или остале дјелатности које су директно или индиректно повезане са
туристичком дјелатношћу ради заједничког договарања, утврђивања и спровођења
политике развоја туризма и његове промоције у оквиру стратегије развоја Републике и
општине,
5) промоције и организовања културних, умјетничких, спортских и других скупова и
манифестација које доприносе развоју туристичке понуде мјеста или општине,
6) подстицања развоја подручја општине која нису укључена или су недовољно укључена
у туристичку понуду општине,
7) подстицања и организација активности усмјерених на заштити и одржању културноисторијских споменика и других материјалних добара од интереса за туризам и њихово
укључивање у туристичку понуду,
8) организовања акција ради очувања туристичког простора, унапређивања туристичког
округа и заштите животне средине на подручју општине,
9) израде програма и планова промоције туризма у складу са Стратегијом промоције
туризма и програмских активности ТОРС-а,
10) реализовања програма боравка студијских група, пружање осталих сервисних
информација и услуга туристима,
11) сарадње са удружењима, невладиним организацијама из области туризма,
12) сарадње са другим туристичким организацијама у Републици, односно БиХ,
13) обраде података о броју и структури туриста на подручју општине, те прикупљање и
обрада свих других показатеља битних за праћење извршења постављених циљева и
задатака, и то најмање једном у шест мјесеци на годишњем нивоу,
14) спровођења анкета и других истраживања у циљу утврђивања оцјене квалитета
туристичке понуде на територији општине,
15) израде извјештаја о извршењу задатака, анализа и оцјена остварења програма рада и
финансијског плана,
16) израде извјештаја и информација за потребе ТОРС-а,

БРОЈ 9/17

„СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ КОТОР-ВАРОШ“

Страна 12

17) оснивања туристичко-информативних центара,
18) учествовања у дефинисању циљева и политике развоја на нивоу општине,
19) прикупљања података за потребе информисања туриста,
20) посредовања у пружању угоститељских услуга на селу, у апартманима, собама и
кућама за одмор,
21) обезбјеђивања и израде информативно-пропагандног материјала којим се промовишу
туристичке вриједности, као што су: штампане публикације, аудио и видео-промотивни
материјал, промоција путем веб-портала, сувенири, презентације,
22) организације испита за стицање звања туристичког водича за туристичка подручја која
обухватају територију на којој се оснивају међуопштинске туристичке организације,
23) вођења евиденције обвезника боравишне таксе на подручју општине који не уплаћују
или неуредно уплаћују боравишну таксу и
24) сарадње са надлежним органом Општине при одређивању радног времена
угоститељских објеката на територији општине и друге послове од интереса за промоцију
туризма на подручју општине у складу са посебним прописима.
VI
Средства Туристичке организације обезбјеђују се из средстава боравишне таксе у складу
са Законом, средствима буџета Оснивача, средства од обављања дјелатности, средстава
заинтересованих субјеката, донација и других извора, а на основу програма који доноси
оснивач за сваку календарску годину.
Средства за оснивање и почетак рада установе износе 5.000,00 (петхиљада) КМ, а
обезбиједиће се из буџетских средстава.
VII
Органи управљања Туристичке организације су Управни одбор и директор.
Мандат члановима органа управљања туристичким организацијама траје четири године, са
могућношћу реизбора.
При именовању чланова управног одбора из става водиће се рачуна о равноправној
заступљености оба пола.
VIII
Управни одбор Туристичке организације има три члана, од којих је један предсједник.
Управни одбор именује и разрјешава Скупштина општине у складу са Законом.
Управни одбор има следећа права и дужности:
1. Доноси Статут,
2. Одлучује о пословању Туристичке организације,
3. Разматра и усваја извјештај о пословању и годишњи обрачун,
5. Доноси Програм рада и финансијски план,
6. Одлучује о кориштењу средстава у складу са Законом и Статутом Туристичке
организације,
7. Врши друге послове утврђење актом о оснивању и Статутом.
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IX
Директор руководи Туристичком организацијом, представља је и заступа и одговоран је за
законитост њеног рада. Директора именује и разрјешава Оснивач, на период од четири
године и уз претходно спроведен поступак јавне конкуренције.
Општи и посебни услови за именовање директора и управног одбора утврђују се Статутом
Туристичке организације, у складу са законом.
X
Директор има следећа права и дужности:
 Организује и руководи радом Туристичке организације,
 Предлаже акте који доноси Управни одбор,
 Извршава одлуке Управног одбора и предузима мјере за њихово спровођење,
 Стара се и одговара за законитост рада и кориштење и располагање имовином
Туристичке организације,
 Обавља и друге послове утврђење Законом и Статутом.
XI
Скупштина општине даје сагласност на годишњи програм рада и финансијски план
установе, именује и разрјешава директора и чланове Управног одбора, разматра и усваја
годишњи извјештај о пословању и годишњи обрачун.
Начелник општине даје сагласност на Статут установе и на акт о организацији и
систематизацији радних мјеста.
Надзор над законитошћу рада и пословања Туристичке организације врши надлежни
орган управе у складу са Законом и актима оснивача.
XII
Општи акти Туристичке организације су: Статут, Правилник о унутрашњој организацији и
систематизацији радних мјеста и друга општа акта.
Статут је општи акт Туристичке организације којим се ближе одређује дјелокруг рада,
надлежност органа, заступање и представљање, права, обавезе и одговорности запослених,
начин организовања послова и друга питања од значаја за рад Туристичке организације.
XIII
Овлашћује се Миодраг Петровић из Котор Вароша да до именовања директора установе
обавља послове и врши овлашћења директора и обавља све послове везане за регистрацију
и упис Туристичке организације у судски реистар.
XIV
Чланове Управног одбора и директора Оснивач ће именовати у року од 60 дана од дана
ступања на снагу ове одлуке.
Рок за доношење Статута Туристичке организације је 30 дана од дана конституисања
Управног одбора.
XV
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Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о оснивању туристичке
организације општине Котор Варош („Службени гласник Општине Котор Варош“, број:
9/7).
XVI
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику
Општине Котор Варош“.
Број: 01-022-110/17
Датум: 31.05.2017. године
Котор Варош

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Ибрахим Палић,с.р.

5
На основу члана 148. и члана 149. Закона о уређењу простора и грађењу
(,,Службени гласник Републике Српске“, број: 40/13 и 106/15), члана 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 31.05.2017.
године, д о н о с и
ОДЛУКУ
o уклањању објекта старе школе на к.ч. 209/1, к.о. Шипраге у Мјесној заједници Шипраге
I
Скупштина општине доноси одлуку о уклањању објекта старе школе на к.ч. 209/1,
к.о. Шипраге у Мјесној заједници Шипраге.
II
Овлашћује се начелник Општине да спроведе процедуру уклањања објекта „старе
школе“ у Шипрагама уз предходно прибављено рјешење о уклањању објекта код
надлежног општинског органа у складу са Законом о уређењу простора и грађењу
(,,Службени гласник Републике Српске“, број: 40/13 и 106/15).
III
Oдлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ,,Службеном гласнику
Општине Котор Варош“.
Број: 01-022-99/17
Датум: 31.05.2017. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Ибрахим Палић,с.р.
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На основу члана 148. и члана 149. Закона о уређењу простора и грађењу („Службени
гласник Републике Српске“, број 40/13 и 106/15), члана 39. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) 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 31.05.2017. године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о уклањању објекта бивше кафане „Стари кестен“ на к.ч. 283/1 к.о. Котор Варош
I
Скупштина општине доноси одлуку о уклањању објекта бивше кафане „Стари кестен“ на
к.ч. 283/1 к.о. Котор Варош.
II
Овлашћује се Начелник општине да спроведе процедуру уклањања објекта бивше
кафане „Стари кестен“ уз предходно прибављено о уклањању објекта код надлежног
општинског органа у складу са Законом о уређењу простора и грађењу („Службени гласник
Републике Српске“, број 40/13 и 106/15).
III
Oдлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ,,Службеном гласнику
Општине Котор Варош''.
Број: 01-022-81/17
Датум: 31.05.2017. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Ибрахим Палић,с.р.
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Ha основу члана 54. и 55. Закона о службеницима и намјештеницима у органима
јединице локалне самоуправе ("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 Трећој редовној сједници
Скупштине општине одржаној дана 31.05.2017. године, донијела je
ОДЛУКУ
о утврђивању критерија за избор и именовање начелника одјељења Општинске управе
Општине Котор Варош
I
Овом одлуком ближе се утврђују критерији и услови за избор и именовање
начелника одјељења.
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II
Кандидати за радно мјесто начелника одјељења морају испуњавати опште и
посебне услове утврђене Законом о локалној самоуправи, Законом о службеницима и
намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе, Законом о министарским,
владиним и другим именовањима Републике Српске, Правилником о организацији и
систематизацији радних мјеста Oпштинске управе Oпштине Котор Варош и општe условe:
- да су држављани Републике Српске/БиХ,
- да су старијиод 18 година,
- да нису отпуштени из органа управе на било којем нивоу власти у PC / БиХ, на основу
дисциплинске мјере у периоду од три године прије дана објављивања конкурса,
- да се на њих не односи члан IX став 1. УставаБиХ,
- да се против њих не води кривични поступак,
-да нису осуђивани за кривично дјело или безусловну казну затвора од најмање 6 мјесеци
или за кривично дjело које га чини неподобним за обављање послова у општинској
управи,
-да није у сукобу интереса, односно да не обавља дужност која је неспојива са дужношћу
службеника у градској, односно општинској управи,
-да има општу здравствену способност.
III
Начелника одјељења, на основу спроведеног јавног конкурса, a на приједлог
Начелника, именује Скупштина општине. Начелник одјељења именује се на вријеме
трајања мандата Скупштине општине.
IV
Поступак избора, укључујући преглед приспјелих пријава на конкурс и рангирање
кандидата у складу са утврђеним критеријима извршиће комисија именована од стране
Начелника општине.
V
Кандидати ће уз пријаву на конкурс достављати потребне документе који ће бити
одређени у јавном конкурсу. Сви остали услови који нису утврђени овом одлуком
утврдиће се јавним конкурсом.
VI
Јавни конкурс ће се објавити у Службеном гласнику Републике Српске и најмање
једном дневном листу доступном јавности на територији Републике Српске са роком од 15
дана за пријављивање кандидата.
VII
За спровођење одлуке задужује се Одјељење за општу управу и Начелник општине.
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VIII
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику
Општине Котор Варош".
Број: 01-022-82/17
Датум: 31.05.2017. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Ибрахим Палић,с.р.
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На основу члана 148. и члана 149. Закона о уређењу простора и грађењу
(„Службени гласник Републике Српске“, број 40/13, 106/15 и 3/16), члана 39. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) 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 31.05.2017. године,
д о н о с и:
ОДЛУКУ
о уклањању објекта старе школе – архива Општине Котор Варош на к.ч. 1518/1, 1518/2 и 1518/3
к.о. Котор Варош
I
Скупштина општине доноси одлуку о уклањању објекта старе школе – архива Општине
Котор Варош на к.ч. 1518/1, 1518/2 и 1518/3 к.о. Котор Варош
II
Овлашћује се Начелник општине да спроведе процедуру уклањања објекта старе школе –
архива општине Котор Варош уз предходно прибављено рјешење о уклањању објекта код
надлежног општинског органа у складу са Законом о уређењу простора и грађењу
(„Службени гласник Републике Српске“, број 40/13, 106/15 и 3/16).
III
Oдлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ,, Службеном гласнику
Општине Котор Варош''.

Број: 01-022-80/17
Датум: 31.05.2017. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Ибрахим Палић,с.р.
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На основу члана 39. став 2. тачка 21. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Српске“, број: 97/16), члана 55. став 3. тачка 1) и члана 56. 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 сједници одржаној дана 31.05.2017. године, д о н о с и
РЈЕШЕЊЕ
о разрјешењу в.д. начелника Одјељења за стамбено-комуналне послове
1. Слободан Гелић, дипломирани инжињер архитектуре из Забрђа, разрјешава се
дужности в.д. начелника Одјељења за стамбено-комуналне послове Општинске
управе Општине Котор Варош са даном 31.05.2017. године, због истека времена на
које је именован.
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 гласинк
Републике Српске“, број: 97/16) прописано је да Скупштина бира и разрјешава
предсједника скупштине, потпредсједника скупштине, замјеника градоначелника, односно
начелника општине и чланове сталних и повремених радних тијела скупштине, именује и
разрјешава секретара скупштине и начелника одјељења, односно службе и врши избор,
именовања и разрјешења на другим позицијама у складу са законом.
Члан 55.став 3. тачка 1) Закона о службеницима и намјештеницима у органима
јединице локалне самоуправе прописује да „Начелника одјељења или службе разрјешава
дужности скупштина, у случају: истека времена на које је именован...“, а члан 56. Закона
прописује садржај рјешења о разрјешењу службеника са руководећег радног мјеста.
Како је Слободан Гелић, дипломирани инжињер архитектуре из Забрђа, именован
за вршиоца дужности начелника Одјељења за стамбено-комуналне послове Рјешењем
Скупштине општине Котор Варош број: 01-022-6/17 од 31.01.2017. године, до окончања
поступка именовања у складу са Законом о локалној самоуправи, а најдуже за период од
90 дана, начелник Општине је у складу са чланом 59. став 1, тачка 9. Закона о локалној
самоуправи предложио разрјешење вршиоца дужности начелника одјељења због истека
времена на који је биран.
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Примјеном горе наведених одредби, Скупштина општине је одлучила као у
диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог рјешења може се изјавити жалба
Одбору за жалбе, у року од 15 дана од дана достављања Рјешења.
Број: 01-022-83/17
Датум: 31.05.2017. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Ибрахим Палић,с.р.
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На основу члана 39. став 2. тачка 21. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Српске“, број: 97/16), члана 55. 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
сједници одржаној дана 31.05.2017. године,
доноси
Р Ј Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ
НАЧЕЛНИКА ОДЈЕЉЕЊА ЗА СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ
1. Слободан Гелић, дипломирани инжињер архитектуре из Забрђа, именује се за
вршиоца дужности начелника Одјељења за стамбено-комуналне послове општинске
управе Општине Котор Варош, до окончања поступка именовања начелника одјељења у
складу са Законом о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне
самоуправе, а најдуже за период до 90 дана.
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 гласинк
Републике Српске“, број: 97/16) прописано је да Скупштина бира и разрјешава
предсједника скупштине, потпредсједника скупштине, замјеника градоначелника, односно
начелника општине и чланове сталних и повремених радних тијела скупштине, именује и
разрјешава секретара скупштине и начелника одјељења, односно службе и врши избор,
именовања и разрјешења на другим позицијама у складу са законом.
Чланом 55. став 4. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице
локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16), прописано је да
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„Након престанка мандата начелнику одјељења или службе, скупштина на приједлог
градоначелника, односно начелника општине до окончања поступка именовања начелника
одјељења или службе, у складу са овим законом, именује вршиоца дужности начелника
одјељења или службе, а најдуже за период до 90 дана.“
С обзиром да је разријешен вршилац дужности начелника Одјељења за стамбенокомуналне послове, Скупштина општине је на приједлог начелника општине, а у складу са
горе наведеним одредбама, одлучила као у диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог рјешења не може се уложити жалба, али
се може покренути управни спор пред Окружним судом у Бањалуци у року од 30 дана од
дана пријема Рјешења.
Број: 01-022-84/17
Датум: 31.05.2017. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Ибрахим Палић, с.р.
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На основу члана 39. став 2. тачка 21. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Српске“, број: 97/16), члана 55. став 3. тачка 1) и члана 56. 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 сједници одржаној дана 31.05.2017. године, д о н о с и
РЈЕШЕЊЕ
о разрјешењу в.д. начелника Одјељења за општу управу
1. Славен Момић, дипломирани економиста из Котор-Вароша, разрјешава се
дужности в.д. начелника Одјељења за општу управу општинске управе Општине
Котор Варош са даном 31.05.2017. године, због истека времена на које је именован.
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 гласинк
Републике Српске“, број: 97/16) прописано је да Скупштина бира и разрјешава
предсједника скупштине, потпредсједника скупштине, замјеника градоначелника, односно
начелника општине и чланове сталних и повремених радних тијела скупштине, именује и

БРОЈ 9/17

„СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ КОТОР-ВАРОШ“

Страна 21

разрјешава секретара скупштине и начелника одјељења, односно службе и врши избор,
именовања и разрјешења на другим позицијама у складу са законом.
Члан 55.став 3. тачка 1) Закона о службеницима и намјештеницима у органима
јединице локалне самоуправе прописује да „Начелника одјељења или службе разрјешава
дужности скупштина, у случају: истека времена на које је именован...“, а члан 56. Закона
прописује садржај рјешења о разрјешењу службеника са руководећег радног мјеста.
Како је Славен Момић, дипл.економиста из Котор-Вароша, именован за вршиоца
дужности начелника Одјељења за општу управу Рјешењем Скупштине општине Котор
Варош број: 01-022-5/17 од 31.01.2017. године, до окончања поступка именовања у складу
са Законом о локалној самоуправи, а најдуже за период од 90 дана, начелник Општине је у
складу са чланом 59. став 1, тачка 9. Закона о локалној самоуправи предложио
разрјешење вршиоца дужности начелника одјељења због истека времена на који је биран.
Примјеном горе наведених одредби, Скупштина општине је одлучила као у
диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог рјешења може се изјавити жалба
Одбору за жалбе, у року од 15 дана од дана достављања Рјешења.
Број: 01-022-85/17
Датум: 31.05.2017. године
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СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Ибрахим Палић,с.р.

12
На основу члана 39. став 2. тачка 21. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Српске“, број: 97/16), члана 55. 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
сједници одржаној дана 31.05.2017. године,
доноси
Р Ј Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ
НАЧЕЛНИКА ОДЈЕЉЕЊА ЗА ОПШТУ УПРАВУ
1. Славен Момић, дипломирани економиста из Котор Вароша, именује се за
вршиоца дужности начелника Одјељења за општу управу општинске управе Општине
Котор Варош, до окончања поступка именовања начелника одјељења у складу са Законом
о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе, а најдуже за
период до 90 дана.
2. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном
гласнику Општине Котор Варош“.
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Образложење
Чланом 39. став 2. тачка 21. Закона о локалној самоуправи („Службени гласинк
Републике Српске“, број: 97/16) прописано је да Скупштина бира и разрјешава
предсједника скупштине, потпредсједника скупштине, замјеника градоначелника, односно
начелника општине и чланове сталних и повремених радних тијела скупштине, именује и
разрјешава секретара скупштине и начелника одјељења, односно службе и врши избор,
именовања и разрјешења на другим позицијама у складу са законом.
Чланом 55. став 4. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице
локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16), прописано је да
„Након престанка мандата начелнику одјељења или службе, скупштина на приједлог
градоначелника, односно начелника општине до окончања поступка именовања начелника
одјељења или службе, у складу са овим законом, именује вршиоца дужности начелника
одјељења или службе, а најдуже за период до 90 дана.“
С обзиром да је разријешен вршилац дужности Одјељења за општу управу,
Скупштина општине је на приједлог начелника општине, а у складу са горе наведеним
одредбама, одлучила као у диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог рјешења не може се уложити жалба, али
се може покренути управни спор пред Окружним судом у Бањалуци у року од 30 дана од
дана пријема Рјешења.
Број: 01-022-86/17
Датум: 31.05.2017. 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 39. Статута Ватрогасног друштва „КоторВарош" Котор-Варош, Скупштина општине Котор Варош на сједници одржаној дана
31.05.2017. године д о н о с и
РЈЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ В.Д. СТАРЈЕШИНЕ ВАТРОГАСНОГ ДРУШТВА
КОТОР ВАРОШ
1. Недељко Сакан, машинбравар из Врбањаца, разрјешава се дужности в.д. старјешине
Ватрогасног друштва Котор Варош, због истека периода на које је именован.
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2. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику
Општине Котор Варош“.
Образложење
Чланом 39. Статута Ватрогасног друштва „Котор-Варош" Котор-Варош прописано
је да „Ватрогасном јединицом руководи старјешина кога именује и разрјешава Скупштина
Општине Котор Варош“.
С обзиром на то да је период на који је именован в.д. старјешине Ватрогасног
друштва Котор Варош истекао, начелник општине је предложио разрјешење вршиоца
дужности старјешине.
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:
-

Недељко Сакан
А/а

Број: 01-022-87/17
Датум: 31.05.2017.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 39. Статута Ватрогасног друштва „КоторВарош" Котор-Варош, Скупштина општине Котор Варош на сједници одржаној дана
31.05.2017. године д о н о с и
РЈЕШЕЊЕ
о именовању в.д. старјешине Ватрогасног друштва Котор Варош
1. Недељко Сакан, машинбравар из Врбањаца, именује се за в.д. старјешину Ватрогасног
друштва Котор Варош, на период од 90 дана.
2. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику
Општине Котор Варош“.
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Образложење
Чланом 39. Статута Ватрогасног друштва „Котор-Варош" Котор-Варош прописано
је да „Ватрогасном јединицом руководи старјешина кога именује и разрјешава Скупштина
Општине Котор Варош“.
С обзиром на то да је в.д. старјешине Ватрогасног друштва Котор Варош
разријешен дужности због истека периода на који је именован, мјесто старјешине
Ватрогасног друштва Котор Варош је остало упражњено, те због свега наведеног
начелник Општине предлаже именовање као у тачки 1. Рјешења.
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:
-

Недељко Сакан
А/а

Број: 01-022-88/17
Датум: 31.05.2017. године

ПРЕДСЈЕДНИК
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 18. став 2. Закона о систему јавних служби
(„Службени гласник Републике Српске“ број: 68/07, 109/12 и 44/16) 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 31.05.2017. године д
оноси
РЈЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ В.Д. ДИРЕКТОРА ЈУ ДЈЕЧИЈИ ВРТИЋ „ЛАРИСА ШУГИЋ“
КОТОР ВАРОШ
1. Младен Тепић, професор географије из Врбањаца, разрјешава се дужности в.д.
директора ЈУ Дјечији вртић „Лариса Шугић“ Котор Варош, због истека периода на
које је именован.
2. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику
Општине Котор Варош“.
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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 јединица локалне
самоуправе, у складу са законом, док је одредбом члана 30. Статута општине Котор
Варош („Службени гласник општине Котор Варош“, број: 3/14, 4/16 и 7/16) прописано да
Скупштина општине именује и разрјешава директора и управни одбор установе чији је
оснивач или суоснивач Општина, у складу са законом.
Чланом 18. став 2. Закона о систему јавних служби прописано је да „директора
установе именује и разрјешава оснивач,....“.
С обзиром на то да је период на који је именован в.д. директора ЈУ Дјечији вртић
„Лариса Шугић“ Котор Варош истекао, начелник општине је предложио разрјешење
вршиоца дужности директора.
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:
-

Младен Тепић
А/а

Број: 01-022-89/17
Датум: 31.05.2017.године

ПРЕДСЈЕДНИК
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 18. став 2. 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 31.05.2017. године,
доноси
РЈЕШЕЊЕ
о именовању в.д. директора ЈУ Дјечији вртић „Лариса Шугић“ Котор Варош
1. Младен Тепић, професор географије из Врбањаца, именује се за в.д. директора
ЈУ Дјечији вртић „Лариса Шугић“ Котор Варош , на период од 90 дана.
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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 јединица локалне
самоуправе, у складу са законом, док је одредбом члана 30. Статута општине Котор
Варош („Службени гласник Општине Котор Варош“, број: 3/14, 4/16 и 7/16) прописано да
Скупштина општине именује и разрјешава директора и управни одбор установе чији је
оснивач или суоснивач Општина, у складу са законом.
Чланом 18. став 2. Закона о систему јавних служби прописано је да „директора
установе именује и разрјешава оснивач,....“.
С обзиром на то да је в.д. директора ЈУ Дјечији вртић „Лариса Шугић“ Котор
Варош разријешен дужности због истека периода на који је именован, мјесто директора ЈУ
Дјечији вртић „Лариса Шугић“ Котор Варош је остало упражњено до завршетка поступка
за избор и именовање директора у складу са законом, те због свега наведеног начелник
Општине предлаже именовање као у тачки 1. Рјешења.
Вршилац дужности директора ЈУ Дјечији вртић „Лариса Шугић“ Котор Варош
именује се на период од 90 дана.
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:
-

Младен Тепић
А/а

Број: 01-022-90/17
Датум: 31.05.2017. године

ПРЕДСЈЕДНИК
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 18. став 2. Закона о систему јавних служби
(„Службени гласник Републике Српске“ број: 68/07, 109/12 и 44/16) и члана 30. Статута
Општине Котор Варош („Службени гласник Општине Котор Варош“, број: 3/14, 4/16 и
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7/16) Скупштина општине Котор Варош на сједници одржаној дана 31.05.2017. године
доноси
РЈЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ В.Д. ДИРЕКТОРА ЈЗУ ДОМ ЗДРАВЉА „СВЕТИ ПАНТЕЛЕЈМОН“
КОТОР ВАРОШ
1. Владимир Бибић, дипломирани економиста из Котор Вароша, разрјешава се
дужности в.д. директора ЈЗУ Дом здравља „Свети Пантелејмон“ Котор Варош,
због истека периода на које је именован.
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 јединица локалне
самоуправе, у складу са законом, док је одредбом члана 30. Статута општине Котор
Варош („Службени гласник општине Котор Варош“, број: 3/14, 4/16 и 7/16) прописано да
Скупштина општине именује и разрјешава директора и управни одбор установе чији је
оснивач или суоснивач Општина, у складу са законом.
Чланом 18. став 2. Закона о систему јавних служби прописано је да „директора
установе именује и разрјешава оснивач,....“.
С обзиром на то да је период на који је именован в.д. директора ЈЗУ Дом здравља
„Свети Пантелејмон“ Котор Варош истекао, начелник општине је предложио разрјешење
вршиоца дужности директора.
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:
- Владимир Бибић
- А/а
Број: 01-022-91/17
Датум: 31.05.2017. године

ПРЕДСЈЕДНИК
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 18. став 2. 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 31.05.2017. године,
доноси
РЈЕШЕЊЕ
о именовању в.д. директора ЈЗУ Дом здравља „Свети Пантелејмон“ Котор Варош
1. Владимир Бибић, дипломирани економиста из Котор Вароша, именује се за в.д.
директора ЈЗУ Дом здравља „Свети Пантелејмон“ Котор Варош, на период од
90 дана.
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 јединица локалне
самоуправе, у складу са законом, док је одредбом члана 30. Статута општине Котор
Варош („Службени гласник општине Котор Варош“, број: 3/14, 4/16 и 7/16) прописано да
Скупштина општине именује и разрјешава директора и управни одбор установе чији је
оснивач или суоснивач Општина, у складу са законом.
Чланом 18. став 2. Закона о систему јавних служби прописано је да „директора
установе именује и разрјешава оснивач,....“.
С обзиром на то да је в.д. директора ЈЗУ Дом здравља „Свети Пантелејмон“ Котор
Варош разријешен дужности због истека периода на који је именован, мјесто директора
ЈЗУ Дом здравља „Свети Пантелејмон“ Котор Варош је остало упражњено до завршетка
поступка за избор и именовање директора у складу са законом, те због свега наведеног
начелник Општине предлаже именовање као у тачки 1. Рјешења.
Вршилац дужности директора ЈЗУ Дом здравља „Свети Пантелејмон“ Котор
Варош именује се на период од 90 дана.
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:
-

Владимир Бибић
А/а

Број: 01-022-92/17
Датум: 31.05.2017. године

ПРЕДСЈЕДНИК
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 18. став 2. Закона о систему јавних служби
(„Службени гласник Републике Српске“ број: 68/07, 109/12 и 44/16) 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 31.05.2017. године
доноси
РЈЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ В.Д. ДИРЕКТОРА ЈУ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
КОТОР ВАРОШ
1. Драган Пејаковић, дипломирани инжињер машинства из Котор Вароша, разрјешава се
дужности в.д. директора ЈУ Центар за социјални рад Котор Варош, због истека
периода на које је именован.
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 јединица локалне
самоуправе, у складу са законом, док је одредбом члана 30. Статута општине Котор
Варош („Службени гласник општине Котор Варош“, број: 3/14, 4/16 и 7/16) прописано да
Скупштина општине именује и разрјешава директора и управни одбор установе чији је
оснивач или суоснивач Општина, у складу са законом.
Чланом 18. став 2. Закона о систему јавних служби прописано је да „директора
установе именује и разрјешава оснивач,....“.
С обзиром на то да је период на који је именован в.д. директора ЈУ Центар за
социјални рад Котор Варош истекао, начелник општине је предложио разрјешење
вршиоца дужности директора.
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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:
- Драган Пејаковић
- А/а
Број: 01-022-93/17
Датум: 31.05.2017. године

ПРЕДСЈЕДНИК
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 18. став 2. 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 31.05.2017. године,
доноси
РЈЕШЕЊЕ
о именовању в.д. директора ЈУ Центар за социјални рад Котор Варош
1. Драган Пејаковић, дипломирани инжињер машинства из Котор Вароша, именује се за
в.д. директора ЈУ Центар за социјални рад Котор Варош, на период од 90 дана.
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 јединица локалне
самоуправе, у складу са законом, док је одредбом члана 30. Статута општине Котор
Варош („Службени гласник општине Котор Варош“, број: 3/14, 4/16 и 7/16) прописано да
Скупштина општине именује и разрјешава директора и управни одбор установе чији је
оснивач или суоснивач Општина, у складу са законом.
Чланом 18. став 2. Закона о систему јавних служби прописано је да „директора
установе именује и разрјешава оснивач,....“.
С обзиром на то да је в.д. директора ЈУ Центар за социјални рад Котор Варош
разријешен дужности због истека периода на који је именован, мјесто директора ЈУ
Центар за социјални рад Котор Варош је остало упражњено до завршетка поступка за
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избор и именовање директора у складу са законом, те због свега наведеног начелник
Општине предлаже именовање као у тачки 1. Рјешења.
Вршилац дужности директора ЈУ Центар за социјални рад Котор Варош именује се
на период од 90 дана.
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:
- Драган Пејаковић
- А/а
Број: 01-022-94/17
Датум: 31.05.2017. године

ПРЕДСЈЕДНИК
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 18. став 2. Закона о систему јавних служби
(„Службени гласник Републике Српске“ број: 68/07, 109/12 и 44/16) 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 31.05.2017. године
доноси
РЈЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ В.Д. ДИРЕКТОРА ЈУ ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ, СПОРТ И
ИНФОРМИСАЊЕ КОТОР ВАРОШ
1. Драган Зељковић, професор физичког васпитања и спорта из Товладића, разрјешава се
дужности в.д. директора ЈУ Центар за културу, спорт и информисање Котор Варош,
због истека периода на које је именован.
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 јединица локалне
самоуправе, у складу са законом, док је одредбом члана 30. Статута општине Котор
Варош („Службени гласник општине Котор Варош“, број: 3/14, 4/16 и 7/16) прописано да
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Скупштина општине именује и разрјешава директора и управни одбор установе чији је
оснивач или суоснивач Општина, у складу са законом.
Чланом 18. став 2. Закона о систему јавних служби прописано је да „директора
установе именује и разрјешава оснивач,....“.
С обзиром на то да је период на који је именован в.д. директора ЈУ Центар за
културу, спорт и информисање Котор Варош истекао, начелник општине је предложио
разрјешење вршиоца дужности директора.
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:
- Драган Зељковић
- А/а
Број: 01-022-95/17
Датум: 31.05.2017. године

ПРЕДСЈЕДНИК
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 18. став 2. 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 31.05.2017. године,
доноси
РЈЕШЕЊЕ
о именовању в.д. директора ЈУ Центар за културу, спорт и информисање Котор Варош
1.

Драган Зељковић, професор физичког васпитања и спорта из Товладића, именује се за
в.д. директора ЈУ Центар за културу, спорт и информисање Котор Варош, на период од
90 дана.

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 јединица локалне
самоуправе, у складу са законом, док је одредбом члана 30. Статута општине Котор
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Варош („Службени гласник општине Котор Варош“, број: 3/14, 4/16 и 7/16) прописано да
Скупштина општине именује и разрјешава директора и управни одбор установе чији је
оснивач или суоснивач Општина, у складу са законом.
Чланом 18. став 2. Закона о систему јавних служби прописано је да „директора
установе именује и разрјешава оснивач,....“.
С обзиром на то да је в.д. директора ЈУ Центар за културу, спорт и информисање
Котор Варош разријешен дужности због истека периода на који је именован, мјесто
директора ЈУ Центар за културу, спорт и информисање Котор Варош је остало упражњено
до завршетка поступка за избор и именовање директора у складу са законом, те због свега
наведеног начелник Општине предлаже именовање као у тачки 1. Рјешења.
Вршилац дужности директора ЈУ Центар за културу, спорт и информисање Котор
Варош именује се на период од 90 дана.
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:
- Драган Зељковић
- А/а
Број: 01-022-96/17
Датум: 31.05.2017. године

ПРЕДСЈЕДНИК
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 31.05.2017. гoдинe, д o н o с и
РЈЕШЕЊЕ
о именовању чланoва Управног одбора ЈУ „Дјечији вртић Лариса Шугић“ Котор Варош
1. Именују се чланови Управног одбора ЈУ „Дјечији вртић Лариса Шугић“ Котор
Варош, како слиједи:
- Стево Лукић из Котор Вароша- испред Савјета родитеља,
- Бојан Чупић из Котор Вароша- испред реда запослених.
2. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном
гласнику“ Општине Котор Варош.
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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. С обзиром на то да је ЈУ Дјечији вртић „Лариса Шугић“ Котор Варош доставила
приједлог за именовање два члана Управног одбора у складу са Законом о предшколском
образовању и васпитању, предложено је доношење овог рјешења.
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:
- Именовнима
- ЈУ „Дјечији вртић Лариса Шугић“ Котор Варош
- А/а
Број: 01-022-97/17
Датум: 31.05.2017. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Ибрахим Палић,с.р.
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На основу члана 115. Закона о локалној самоуправи (Службени гласник Републике
Српске“, број: 97/16), члана 78. Статута Општине Котор Варош („Службени гласник
Општине Котор Варош“, број: 3/14, 4/16 и 7/16) Скупштина општине Котор Варош на
сједници одржaној дана 31.05.2017. године, доноси:
РЈЕШЕЊЕ
о измјени Рјешења о именовању чланова привремених савјета мјесних заједница
1. У Рјешењу о именовању чланова привремених савјета мјесних заједница
(„Службени гласник Општине Котор Варош“, број 15/13, 1/15, 15/15 и 6/16) у тачки
1. подтачки I, алинеји 6., ријечи „Стојан Стојановић“ мијењају се ријечима „Станко
Тепић“.

БРОЈ 9/17

„СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ КОТОР-ВАРОШ“

Страна 35

2. О извршењу овог рјешења стараће се Одјељење за општу управу, које ће у року од
10 дана конституисати савјете мјесних заједница.
3. Рјешење ступа на снагу даном доношења а објавиће се у „Службеном гласнику
општине Котор Варош“.
Број: 01-022-98/17
Датум: 31.05.2017 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 118. Пословника о раду Скупштине
општине Котор Варош („Службени гласник Општине Котор Варош“, број: 2/13, 3/14,
15/15 и 16/15), након разматрања Статута Општине Котор Варош - у нацрту, Скупштина
општине Котор Варош на сједници одржаној дана 31.05.2017. године, д о н о с и
З А К Љ У Ч А К
О УСВАЈАЊУ СТАТУТА ОПШТИНЕ КОТОР ВАРОШ - У НАЦРТУ
1. Скупштина општине Котор Варош доноси Статут Општине Котор Варош - у
нацрту и упућује га на јавну расправу, јер се истим 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 Стручна служба СО-е,
која се истовремено обавезује да уз приједлог Статута Општине Котор Варош,
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: 01-022-100/17
Датум: 31.05.2017. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Ибрахим Палић,с.р.
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На основу члана 30. Статута Oпштине Котор Варош („Службени гласник Општине
Котор Варош“, број: 3/14, 4/16 и 7/16) и члана 102. и 118. 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), након разматрања Одлуке о изради измјене дијела Регулационог плана
„Рипиште-Баре“ Котор Варош- у нацрту, Скупштина општине Котор Варош на сједници
одржаној дана 31.05.2017. године, д о н о с и
З А К Љ У Ч А К
о усвајању Одлуке о изради измјене дијела Регулационог плана „Рипиште-Баре“ Котор
Варош- у нацрту
1. Скупштина општине Котор Варош усваја Одлуку о изради измјене дијела
Регулационог плана „Рипиште-Баре“ Котор Варош- у нацрту и упућује на јавну
расправу, јер се истим 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 Одјељење за просторно
уређење, које се истовремено обавезује да уз приједлог Одлуке о изради измјене
дијела Регулационог плана „Рипиште-Баре“ Котор Варош, 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: 01-022-101/17
Датум: 31.05.2017. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Ибрахим Палић,с.р.
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На основу члана 30. Статута Oпштине 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 Извјештаја о финансијском пословању ОО СПКД
„Просвјета“ Котор Варош за период 01.01.2016. до 31.12.2016. године, Скупштина
општине Котор Варош на сједници одржаној дана 31.05.2017. године, д о н о с и
З А К Љ У Ч А К
о усвајању Извјештаја о финансијском пословању ОО СПКД „Просвјета“ Котор Варош за
период 01.01.2016. до 31.12.2016. године
1. Скупштина општине Котор Варош усваја Извјештај о финансијском пословању ОО
СПКД „Просвјета“ Котор Варош за период 01.01.2016. до 31.12.2016. године.
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2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном
гласнику Општине Котор Варош“.
Број: 01-022-102/17
Датум: 31.05.2017. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Ибрахим Палић,с.р.
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На основу члана 30. Статута Oпштине 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 Извјештаја о раду и активностима Ватрогасног друштва
Котор Варош за 2016. годину са финансијским показатељима, Скупштина општине Котор
Варош на сједници одржаној дана 31.05.2017. године, д о н о с и
З А К Љ У Ч А К
о усвајању Извјештаја о раду и активностима Ватрогасног друштва Котор Варош за 2016.
годину са финансијским показатељима
1. Скупштина општине Котор Варош усваја Извјештај о раду и активностима
Ватрогасног друштва Котор Варош за 2016. годину са финансијским показатељима.
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном
гласнику Општине Котор Варош“.
Број: 01-022-103/17
Датум: 31.05.2017. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Ибрахим Палић,с.р.
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На основу члана 19. став (1) тачка 3) и став (3) Закона о систему јавних служби
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 68/07, 109/12 и 44/16), члана 30. Статута
Oпштине 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
Извјештаја о пословању ЈЗУ Дом здравља „Свети Пантелејмон“ Котор Варош за 2016.
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годину са финансијским показатељима, Скупштина општине Котор Варош на сједници
одржаној дана 31.05.2017. године, д о н о с и
З А К Љ У Ч А К
о усвајању Извјештаја о пословању ЈЗУ Дом здравља „Свети Пантелејмон“ Котор Варош
за 2016. годину са финансијским показатељима
1. Скупштина општине Котор Варош усваја Извјештај о пословању ЈЗУ Дом здравља
„Свети Пантелејмон“ Котор Варош за 2016. годину са финансијским показатељима.
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном
гласнику Општине Котор Варош“.
Број: 01-022-104/17
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 31.05.2017. године
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Ибрахим Палић,с.р.
30
На основу члана 19. став (1) тачка 3) и став (3) Закона о систему јавних служби
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 68/07, 109/12 и 44/16), члана 30. Статута
Oпштине 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
Извјештаја о раду ЈУ „Центар за социјални рад“ Котор Варош за 2016. годину са
финансијским показатељима, Скупштина општине Котор Варош на сједници одржаној
дана 31.05.2017. године, д о н о с и
З А К Љ У Ч А К
о усвајању Извјештаја о раду ЈУ „Центар за социјални рад“ Котор Варош за 2016. годину
са финансијским показатељима
1. Скупштина општине Котор Варош усваја Извјештај о раду ЈУ „Центар за социјални
рад“ Котор Варош за 2016. годину са финансијским показатељима.
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном
гласнику Општине Котор Варош“.
Број: 01-022-105/17
Датум: 31.05.2017. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Ибрахим Палић,с.р.
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На основу члана 19. став (1) тачка 3) и став (3) Закона о систему јавних служби
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 68/07, 109/12 и 44/16), члана 30. Статута
Oпштине 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
Извјештаја о раду ЈУ Народна библиотека Котор Варош за 2016. годину са финансијским
показатељима, Скупштина општине Котор Варош на сједници одржаној дана 31.05.2017.
године, д о н о с и
З А К Љ У Ч А К
о усвајању Извјештаја о раду ЈУ Народна библиотека Котор Варош за 2016. годину са
финансијским показатељима
1. Скупштина општине Котор Варош усваја Извјештај о раду ЈУ Народна библиотека
Котор Варош за 2016. годину са финансијским показатељима.
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном
гласнику Општине Котор Варош“.
Број: 01-022-106/17
Датум: 31.05.2017. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Ибрахим Палић,с.р.
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На основу члана 19. став (1) тачка 3) и став (3) Закона о систему јавних служби
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 68/07, 109/12 и 44/16), члана 30. Статута
Oпштине 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
Извјештаја о раду ЈУ Центар за културу, спорт и информисање Котор Варош за 2016.
годину са финансијским показатељима, Скупштина општине Котор Варош на сједници
одржаној дана 31.05.2017. године, д о н о с и
З А К Љ У Ч А К
о усвајању Извјештаја о раду ЈУ Центар за културу, спорт и информисање Котор Варош за
2016. годину са финансијским показатељима
1. Скупштина општине Котор Варош усваја Извјештај о раду ЈУ Центар за културу,
спорт и информисање Котор Варош за 2016. годину са финансијским
показатељима.
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2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном
гласнику Општине Котор Варош“.
Број: 01-022-107/17
Датум: 31.05.2017. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Ибрахим Палић,с.р.

33
На основу члана 30. Статута Oпштине 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 Извјештаја о раду Борачке организације Котор Варош за
2016. годину, Скупштина општине Котор Варош на сједници одржаној дана 31.05.2017.
године, д о н о с и
З А К Љ У Ч А К
о усвајању Извјештаја о раду Борачке организације Котор Варош за 2016. годину
1. Скупштина општине Котор Варош усваја Извјештаја о раду Борачке организације
Котор Варош за 2016. годину.
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном
гласнику Општине Котор Варош“.
Број: 01-022-108/17
Датум: 31.05.2017. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Ибрахим Палић,с.р.
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Стр

1.

Програм утрошка намјенских средстава Ватрогасног друштва за 2017.
годину

1

2.

Одлука о изради Акционог плана енергетске ефикасности општине
Котор Варош за период 2018-2020. године

2

3.

Одлука о оснивању Агенције за локални економски развој општине
Котор Варош

3

4.

Одлука о оснивању Туристичке организације општине Котор Варош

10

5.

Одлука o уклањању објекта старе школе на к.ч. 209/1, к.о. Шипраге у
Мјесној заједници Шипраге

14

6.

Одлука о уклањању објекта бивше кафане „Стари кестен“ на к.ч.
283/1 к.о. Котор Варош

15

7.

Одлука о о утврђивању критерија за избор и именовање начелника
одјељења Општинске управе Општине Котор Варош

15

8.

Одлука о уклањању објекта старе школе – архива Општине Котор
Варош на к.ч. 1518/1, 1518/2 и 1518/3 к.о. Котор Варош

17

9.

Одлука о разрјешењу в.д. начелника Одјељења за стамбено-комуналне
послове

18

10. Рјешење о именовању вршиоца дужности начелника Одјељења за
стамбено-комуналне послове

19

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

20

12. Рјешење о именовању вршиоца дужности начелника Одјељења за
општу управу

21

13. Рјешење о разрјешењу в.д. старјешине Ватрогасног друштва Котор
Варош

22

14. Рјешење о именовању
Варош

23

в.д. старјешине Ватрогасног друштва Котор
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15. Рјешење о разрјешењу в.д. директора ЈУ Дјечији вртић „Лариса Шугић“
Котор Варош

24

16. Рјешење о именовању в.д. директора ЈУ Дјечији вртић „Лариса Шугић“
Котор Варош

25

17. Рјешење о разрјешењу в.д. директора ЈЗУ Дом здравља „Свети
Пантелејмон“ Котор Варош

26

18. Рјешење о именовању в.д. директора ЈЗУ Дом здравља „Свети
Пантелејмон“ Котор Варош

28

19. Рјешење о именовању вршиоца дужности начелника Одјељења за
општу управу

29

20. Рјешење о разрјешењу в.д. директора ЈУ Центар за социјални рад
Котор Варош

30

21. Рјешење о разрјешењу в.д. директора ЈУ Центар за културу, спорт и
информисање Котор Варош

31

22. Рјешење о именовању в.д. директора ЈУ Центар за културу, спорт и
информисање Котор Варош

32

23. Рјешење о именовању чланoва Управног одбора ЈУ „Дјечији вртић
Лариса Шугић“ Котор Варош

33

24. Рјешење о измјени Рјешења о именовању чланова привремених савјета
мјесних заједница

34

25. Закључак о усвајању Статута Општине Котор Варош - у нацрту

35

26. Закључак о усвајању Одлуке о изради измјене дијела Регулационог
плана „Рипиште-Баре“ Котор Варош- у нацрту

35

27. Закључак о усвајању Извјештаја о финансијском пословању ОО СПКД
„Просвјета“ Котор Варош за период 01.01.2016. до 31.12.2016. године

36

28. Закључак о усвајању Извјештаја о раду и активностима Ватрогасног
друштва Котор Варош за 2016. годину са финансијским показатељима

37

29. Закључак о усвајању Извјештаја о пословању ЈЗУ Дом здравља „Свети
Пантелејмон“ Котор Варош за 2016. годину са финансијским

37
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показатељима
30. Закључак о усвајању Извјештаја о раду ЈУ „Центар за социјални рад“
Котор Варош за 2016. годину са финансијским показатељима

38

31. Закључак о усвајању Извјештаја о раду ЈУ Народна библиотека Котор
Варош за 2016. годину са финансијским показатељима

39

32. Закључак о усвајању Извјештаја о раду ЈУ Центар за културу, спорт и
информисање Котор Варош за 2016. Годину са финансијским
показатељима

39

33. Закључак о усвајању Извјештаја о раду Борачке организације Котор
Варош за 2016. годину

40

САДРЖАЈ

