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 На основу члана 18. и 36. Статута Општине Котор Варош („Службени гласник 

Општине Котор Варош“, број: 10/17), Скупштина Општине Котор Варош на сједници 

одржаној дана 25.09.2017.године, донијела је: 

ПРОГРАМ 

зимског одржавања путева на подручју општине Котор Варош,  

за сезону 2017/2018. год. 

I ) ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ: 

 

Законом о јавним путевима предвиђено је да: управљање, грађење, одржавање и 

заштиту локалних и некатегорисаних путева, као и улица у насељу врши надлежни орган 

Општине. 

Овим Програмом планирано је зимско одржавање локалних и некатегорисаних 

путева, као и улица у насељу на подручју општине Котор Варош и то: 

- Машинско чишћење снијега са коловозне површине путева и улица, 

- Машинско чишћење снијега са тротоара и 

- Машинско посипање путева, улица и тротоара абразивним материјалом. 

 

II) ПРИОРИТЕТИ ЗИМСКОГ ОДРЖАВАЊА ЛОКАЛНЕ ПУТНЕ МРЕЖЕ У     

МЈЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ КОТОР ВАРОШ: 

 

1. Мјесна заједница Котор Варош: 

Градске улице, приступни путеви у насељима: Плане, Слатина, Баштина, Рипиште, 

Брегови, Коториште и Котор, пут: Вишевице – Зубовићи – Гламочаци, пут: Котор 

Варош – Билице – Тешићи - Плитска, пут: Соколине – Лазићи , пут: Соколине – Равни 

Сто ( до границе са општином Кнежево), у укупној дужини од око 57 km.  
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Чишћење снијега са тротоара у укупној дужини од 15 km. 

 

2. Мјесна заједница Забрђе: 

Локални и некатегорисани путеви: Забрђе – Шибови – Товладић – Поповац (граница 

општине), Шибови – Подосоје, Присоје – Петрићи - Милојчићи – Подосоје, Присоје – 

Вранић, Товладић – Јасик, Товладић – Ћосићи, Товладић – Којчиновићи - Липовац, 

Товладић (урија) – Спомен обиљежје Рашче брдо (кућа Којчиновић Боро), Читлук – 

Бабићи (граница општине), Забрђе – Ново село – Марића поток, Забрђе – Дубоки 

поток, прикључни путеви у насељима Забрђе, Подбрђе, Јасик,  и Кобаш, у укупној 

дужини од око 36 km. 

 

3. Мјесна заједница Вагани: 

Локални и некатегорисани путеви: Котор Варош – Вагани – Варјаче - Ђурашиновићи - 

Радоњићи,  Вагани – Бибићи - Пезеровићи - Вученовићи,  Вагани – Бољанићи – Црква 

Јаворани - Савићи - Каруповићи, пут: Вагани - Столићи – Горњи Јолџићи - Крпићи - 

Синкићи, пут: Бујићи – Синкићи – Каруповићи, пут: Доњи Хадровци, пут: Горњи 

Хадровци и пут према засеоку Пезићи,  у укупној дужини од око 53 km. 

 

4. Мјесна заједница Врбањци: 

 Локални и некатегорисани путеви: Врбањци – Савићи, Билановића поток –  Хрваћани 

– Тепићи, Врбањци – Сердари, Врбањци – Вечићи – Смеуновићи - Стаза, Врбањци – 

Вечићи – Доњи Растик, Дабовци – Купрешаци - Ђурићи – Мајсторовићи – Савићи, 

Дабовци – Новаци - Савићи, Доњи Врбањци – Плитска – Ханифићи, Плитска – 

Чиркино брдо, Билановића поток – Дукићи, Доњи Врбањци – Смајловићи – Метлићи, 

пут Лиховићи, пут Ћејвани, пут Шипуре, прикључни путеви Врбањци Центар, у 

укупној дужини од око 54 km. 

Чишћење снијега са тротоара у дужини од 2 km.    

 

5. Мјесна заједница Ободник:         

Локални и некатегорисани путеви: Дабовци – Горњи Ободник – Језерка, Доњи 

Ободник – Кукавице – Дабовци, Ободник – Доњи Борци, пут Дворови, пут Цуркићи, 

пут Вигошта,  у укупној дужини од око 20 km. 

 

6. Мјесна заједница Масловаре: 

Локални и некатегорисани путеви: Баре – Гарићи – Купрешаци (мост), Масловаре – 

Борци, Масловаре – Раштани – Вукове њиве, Масловаре – Колона – Јанковац, 
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Масловаре – Старе Масловаре, пут Крупљак, пут Колона,  Баре – Раштани, Лакићи – 

Заване, Вукове њиве – Брежђе, Вукове њиве - Павловићи, Раштани – Кузмићи – Језерка, 

пут Стевановина, пут Јошићи, пут Старе Масловаре, пут за засеок Бунићи,  прикључни 

путеви у насељима: Раштани, Лауши, Колона и Буџак, у укупној дужини од око 68 km. 

Чишћење снијега са тротоара у дужини од 3,50 km. 

 

7. Мјесна заједница Липље: 

Локални и некатегорисани путеви: Зеленика – Манастир, Доње Липље – Томићи, 

Доње Липље – Петровићи, Пут Божићи, пут: Доње Липље – Ковачевићи и пут: Борја – 

Горњи Јотановићи, у укупној дужини од око 32 km. 

 

8. Мјесна заједница Грабовица: 

Локални и некатегорисани путеви: Ћорин Луг - Дулићи, пут Каламанде црква, 

Микановићи – Српска Дубока, Микановићи – Лујићи, пут Маљевски поток, пут 

Миљановића ограде, пут: Грабовица – Грабовачка ријека, те приступни путеви 

засеоцима: Микићи, Ђукићи, Тодоровићи, пут од Цркве према засеоцима Мијићи и 

Перишићи,  у укупној дужини од око 25 km. 

 

9. Мјесна заједница Шипраге: 

Локални и некатегорисани путеви: Улички поток – Бурачки поток, Улички поток  –  

Траљићи, пут Лапићи, пут Керкези, Доње Шипраге - Демићи, Шипраге – Казићи, 

Шипраге –  Керле, Црквеница - Стопан, Црквеница -  Горње Шипраге – Селачка, 

Шипраге –Ћорковићи – Зловарићи, пут Врбово, пут: Лопача – Гелићи, пут Лозићи, 

пут Фодоловићи, приступни путеви заасеоцима: Перишићи, Тривуновићи и Пејићи, у 

укупној дужини од око 84 km. 

 

10. Мјесна заједница Крушево Брдо: 

Локални и некатегорисани путеви: Крушево Брдо – Подводе - Пилиповина, Крушево 

Брдо – Растанак – Новаковићи - Градина, пут Чуднић поток, пут Ковачевића поток, 

пут Црепови и пут Паливук, у укупној дужини од око 21 km. 

 

11. Остали путни правци: 

Сви путни правци по мјесним центрима,  који воде до гробаља и вјерских објеката. 

Број : 01-022-146/17                                        ПОТПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 25.09.2017.  године                                                        СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 

                                                      Раденко Чупић,с.р.  
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На основу члана 62. став 4 и члана 63. став 8 Закона о уређењу простора и грађењу 

(,,Службени гласник Републике Српске'' број 40/13, 106/15), члана 17. и 36. Статута 

општине Котор Варош ( Службени гласник број 10/17), Скупштина општине Котор Варош 

на сједници одржаној дана 25.09.2017.  године доноси: 

 

ОДЛУКУ  

о критеријумима, висини и начину обрачуна накнада у поступку издавања локацијских 

услова 

 

I 
Овом Одлуком утврђује се критеријум, висина и начин обрачуна накнада у поступку 

издавања локацијских услова. 

II 

Издавање локацијских услова обухвата: припрему урбанистичке документације као и 

израду стручног мишљења и урбанистичко-техничких услова за грађење и легализацију  

индивидуалних стамбених и индивидуалних стамбено-пословних  објеката бруто 

грађевинске површине до 400 m2 и објеката за које није потребна грађевинска дозвола  

према одредбама Закона о уређењу простора и грађењу. 

III 

Трошкове издавања локацијских услова сноси инвеститор и исти се уплаћују на 

рачун буџета општине Котор Варош. 

IV 

Издавање локацијских услова врши надлежни орган за послове уређења простора ( у 

даљем тексту: надлежни орган). 

V 

Припрема урбанистичке документације обухвата: увиђај на лицу мјеста, увид у 

документе просторног уређења и израду локацијских услова. 

VI 

Припрема урбанистичке документације плаћа се у фиксном износу : 

- за стамбене објекте 50 КМ 

- за стамбено-пословне објекте 100 КМ 

- за пословне објекте и индустријска постројења 150 КМ 

- за помоћне објекте и сведруге објекте (описане чланом 125. Закона о уређењу  

простора  и грађењу) 30 КМ 
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- за објекте инфраструктуре до 1 километра 100 КМ, за сваки следећи километар 50 

КМ 

VII 

Висина накнаде за израду урбанистичко-техничких услова и стручног мишљења за 

грађење и легализацију индивидуалних стамбених и индивидуалних стамбено-пословних 

објеката бруто грађевинске површине до 400 m2 и објекaтa за које није потребна 

грађевинска дозвола према одредбама Закона о уређењу простора и грађењу и то:  

 

-стамбени објекти  1,20КМ 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) 1 КМ по m2, односно 1 КМ по m1 

       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 помоћнe објекте и све 

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

 

VIII 

У случајевима када стручно мишљење и урбанистичко техничке услове израђује 

надлежни орган накнада из тачке VI ове одлуке је  урачуната у накнаду за израду 

урбанистичко-техничких услова и стручног мишљења. 

 

IX 

Утврђена накнада уплаћује се прије издавања локацијских услова према закључку 

надлежног органа, а у случајевима када је инвеститор Општина Котор Варош, не плаћају 

се накнаде. 

X 

Ступањем на снагу ове одлуке, престају да важе: 

-  Одлука о висини и кориштењу накнаде за припрему урбанистичке документације 

(број 01-022-66/96 од дана 25.10.1996.године) 

- Одлука о измјени и допуни одлуке о висини и кориштењу накнаде за припрему 

урбанистичке документације (број 01/2-022-73/05 од дана 28.04.2005.године) 

- Одлука о висини и начину обрачуна накнаде за припрему и израду урбанистичко 

техничких услова и стручног мишљења (број 01-022-46/17 од дана 07.04.2017. 

године) 

XI 

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

Општине Котор Варош''. 

Број : 01-022-145/17                                        ПОТПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 25.09.2017.  године                                                        СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 

                                                      Раденко Чупић,с.р.   
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На основу члана 50. Закона о уређењу простора и грађењу (,,Службени гласник 

Републике Српске, број: 40/13 и 106/15), и члана 36. Статута Општине Котор Варош 

(,,Службени гласник Општине Котор Варош“ број: 10/17) ,Скупштина општине Котор 

Варош на сједници одржаној дана: 25.09.2017. године,  д о н о с и  

 

О  Д  Л   У  К   У 

О  ИЗМЈЕНИ ДИЈЕЛА РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА  „РИПИШТЕ БАРЕ“ КОТОР ВАРОШ 

 

I 

Доноси се измјена дијела Регулационог плана комплекса насеља Рипиште-„Баре“ 

Котор Варош (у даљем тексту План). („Службени гласник Општине Котор Варош“, број: 

4/02 и 5/03).  

II 

 Планом je обухваћен простор у површини од око 1,01 ha . Границе  су означене на 

графичком приказу  који је  саставни дио ове Одлуке.                          

 

III 

 Плански период у смислу члана 40. Став 3. Тачка в) Закона о уређењу простора и 

грађењу (,,Службени гласник Републике Српске, број 40/13)  је 10 година.  

 

IV 

Регулациони План је садржајно и методолошки усклађена са одредбама Закона о 

уређењу простора и грађењу (Сл.гл. РС 40/2013) и Правилником о начину израде, 

садржају и формирању докумената просторног уређења ("Службени гласник Републике 

Српске", бр: 69/13), те даје генералне услове и смјернице које ће бити подлога за израду 

детаљних урбанистичко-техничких услова. 

V 

О извршењу ове одлуке стараће се Одјељење за просторно уређење. 

 

VI 

Ступањем на снагу ове одлуке,престају да важе раније донесени просторно–

плански документи проведбеног карактера,у дијелу у којем нису у сагласности са Планом. 

 

VII 

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

Општине Котор Варош.“ 

 
 

Број: 01-022-144/17                                        ПОТПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 25.09.2017.  године                                                        СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 

                                                      Раденко Чупић,с.р.   
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На основу члана 50.  Закона о уређењу простора и грађењу (,,Службени гласник 

Републике Српске, број:40/13 и 106/15), и члана 36. Статута општине Котор Варош 

(,,Службени гласник Општине Котор Варош“ број: 10/17), Скупштина општине Котор 

Варош на сједници одржаној дана: 25.09.2017. године,  д о н о с и  

 

О  Д  Л   У  К   У 

             О  ИЗМЈЕНИ ДИЈЕЛА  РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА  „СПОРТЕК“  

                                                       КОТОР ВАРОШ 

 

I 

Доноси се измјена дијела Регулационог плана  „Спортек“ Котор Варош (у даљем 

тексту План). („Службени гласник општине Котор Варош“, број 8/12 и 8/16).  

 

II 

 Планом je обухваћен простор у површини од око 1,60 ha . Границе  су означене на 

графичком приказу  који је  саставни дио ове Одлуке.                          

 

III 

 Плански период у смислу члана 40. Став 3. Тачка в) Закона о уређењу простора и 

грађењу (,,Службени гласник Републике Српске, број 40/13)  је 10 година.  

 

IV 

Регулациони План је садржајно и методолошки усклађена са одредбама Закона о 

уређењу простора и грађењу (Сл.гл. РС 40/2013) и Правилником о начину израде, 

садржају и формирању докумената просторног уређења ("Службени гласник Републике 

Српске", бр: 69/13), те даје генералне услове и смјернице које ће бити подлога за израду 

детаљних урбанистичко-техничких услова. 

V 

О извршењу ове одлуке стараће се Одјељење за просторно уређење. 

 

VI 

Ступањем на снагу ове одлуке,престају да важе раније донесени просторно – 

плански документи проведбеног карактера,у дијелу у којем нису у сагласности са Планом. 

 

VII 

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

Општине Котор Варош.“ 

 

Број: 01-022-143/17                                        ПОТПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 25.09.2017.  године                                                        СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 

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

Српске“, број: 97/16), члана 134. Закона о основном васпитању и образовању („Службени 

гласник Републике Српске“, број: 44/17), члана 7. Правилника о избору и раду школског 

одбора („Службени гласник Републике Српске“, број: 7/09, 37/09 и 65/13) и члана 36. 

Статута општине Котор Варош („Службени гласник Општине Котор Варош“, број: 10/17) 

Скупштина општине Котор Варош на сједници одржаној дана 25.09.2017. године, доноси  

 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

o приједлогу једног члана Школског одбора испред јединице локалне самуправе у ЈУ ОШ 

„Свети Сава“ у Котор Варошу 

 

 

1. Обренко Гавриловић, машин-бравар из Котор Вароша, предлаже се за члана 

Школског одбора у ЈУ ОШ „Свети Сава“ Котор Варош, испред једнинице локалне 

самоуправе. 

2. Мандат члана Школског одбора  из тачке 1. овог рјешења траје до истека мандата 

Школског одбора ЈУ ОШ „Свети Сава“ Котор Варош. 

3. Ово рјешење ће се доставити Министарству просвјете и културе, а објавиће се у 

„Службеном гласнику Општине Котор Варош“.  

 

О б р а з л о ж е њ е 

Чланом 39. Закона о локалној самоуправи („Службени гласинк Републике Српске“, број: 

97/16) прописано је да Скупштина доноси одлуке и друга акта о обављању функција из 

области образовања. 

Чланом 134. Закона о основном васпитању и образовању („Службени гласник Републике 

Српске“, број: 44/17), прописано је да јединица локалне самоуправе даје приједлог једног 

члана у школски одбор.  

Чланом 7. Правилника о избору и раду школског одбора („Службени гласник Републике 

Српске“, број: 7/09, 37/09 и 65/13) прописано је да Скупштина једнице локалне самоуправе 

предлаже за избор једног члана школског одбора. 

С обзиром да истиче мандат досадашњем Школском одбору у ЈУ ОШ „Свети Сава“ Котор 

Варош, Комисија за избор и именовање је Скупштини општине предложила Рјешење 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: 01-022-131/17                                        ПОТПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 25.09.2017.  године                                                        СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 

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

Српске“, број: 97/16), члана 134. Закона о основном васпитању и образовању („Службени 

гласник Републике Српске“, број: 44/17), члана 7. Правилника о избору и раду школског 

одбора („Службени гласник Републике Српске“, број: 7/09, 37/09 и 65/13) и члана 36. 

Статута Општине Котор Варош („Службени гласник Општине Котор Варош“, број: 10/17) 

Скупштина општине Котор Варош на сједници одржаној дана 25.09.2017. године,  

д о н о с и  

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

o приједлогу једног члана Школског одбора испред јединице локалне самуправе у ЈУ ОШ 

„Петар Кочић“ у Шипрагама 

 

1. Борислав Благојевић, шумарски техничар из Шипрага, предлаже се за члана 

Школског одбора у ЈУ ОШ „Петар Кочић“ Шипраге, испред једнинице локалне 

самоуправе. 

2. Мандат члана Школског одбора  из тачке 1. овог Рјешења траје до истека мандата 

Школског одбора ЈУ ОШ „Петар Кочић“ Шипраге. 

3. Ово рјешење ће се доставити Министарству просвјете и културе, а објавиће се у 

„Службеном гласнику Општине Котор Варош“.  

 

О б р а з л о ж е њ е 

Чланом 39. Закона о локалној самоуправи („Службени гласинк Републике Српске“, број: 

97/16) прописано је да Скупштина доноси одлуке и друга акта о обављању функција из 

области образовања. 

Чланом 134. Закона о основном васпитању и образовању („Службени гласник Републике 

Српске“, број: 44/17), прописано је да јединица локалне самоуправе даје приједлог једног 

члана у школски одбор.  

Чланом 7. Правилника о избору и раду школског одбора („Службени гласник Републике 

Српске“, број: 7/09, 37/09 и 65/13) прописано је да Скупштина једнице локалне самоуправе 

предлаже за избор једног члана школског одбора. 

С обзиром да истиче мандат досадашњем Школском одбору у ЈУ ОШ „Петар Кочић“ 

Шипраге, Комисија за избор и именовање је Скупштини општине предложила Рјешење 

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: 01-022-132/17                                        ПОТПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 25.09.2017.  године                                                        СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 

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

Српске“, број: 97/16), члана 134. Закона о основном васпитању и образовању („Службени 

гласник Републике Српске“, број: 44/17), члана 7. Правилника о избору и раду школског 

одбора („Службени гласник Републике Српске“, број: 7/09, 37/09 и 65/13) и члана 36. 

Статута Општине Котор Варош („Службени гласник Општине Котор Варош“, број: 10/17) 

Скупштина општине Котор Варош на сједници одржаној дана 25.09.2017. године,  

д о н о с и  

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

o приједлогу једног члана Школског одбора испред јединице локалне самуправе у ЈУ ОШ 

„Петар П. Његош“ у Масловарама 

 

 

1. Бојана Јотановић, дипломирани васпитач предшколске дјеце из Масловара, 

предлаже се за члана Школског одбора у ЈУ ОШ „Петар П. Његош“ Масловаре, 

испред једнинице локалне самоуправе. 

2. Мандат члана Школског одбора  из тачке 1. овог Рјешења траје до истека мандата 

Школског одбора ЈУ ОШ „Петар П. Његош“ Масловаре. 

3. Ово рјешење ће се доставити Министарству просвјете и културе, а објавиће се у 

„Службеном гласнику Општине Котор Варош“.  

 

О б р а з л о ж е њ е 

Чланом 39. Закона о локалној самоуправи („Службени гласинк Републике Српске“, број: 

97/16) прописано је да Скупштина доноси одлуке и друга акта о обављању функција из 

области образовања. 

Чланом 134. Закона о основном васпитању и образовању („Службени гласник Републике 

Српске“, број: 44/17), прописано је да јединица локалне самоуправе даје приједлог једног 

члана у школски одбор.  

Чланом 7. Правилника о избору и раду школског одбора („Службени гласник Републике 

Српске“, број: 7/09, 37/09 и 65/13) прописано је да Скупштина једнице локалне самоуправе 

предлаже за избор једног члана школског одбора. 

С обзиром да истиче мандат досадашњем Школском одбору у ЈУ ОШ „Петар П. Његош“ 

Масловаре, Комисија за избор и именовање је Скупштини општине предложила Рјешење 

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: 01-022-133/17                                        ПОТПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 25.09.2017.  године                                                        СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 

                                                      Раденко Чупић,с.р.   
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На основу члана 39. став 2. тачка 34. Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник Републике Српске“, број: 97/16), а у вези са чланом 4. став 2. Закона о 

министарским, владиним и другим именовањима Републике Српске („Службени гласник 

Републике Српске“ број: 41/03), члана 36. Закона о развоју малих и средњих предузећа 

(„Службени гласник Републике Српске“ број: 50/13 и 56/13), члана 12. Закона о систему 

јавних служби („Службени гласник Републике Српске“ број: 68/07, 109/12 и 44/16), члана 

23. Статута Агенције за локални економски развој општине Котор Варош од дана 

20.07.2017. године и  члана 36. Статута општине Котор Варош („Службени гласник 

општине Котор Варош“, број: 10/17) Скупштина општине Котор Варош на сједници 

одржаној дана 25.09.2017. године   д о н о с и  

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ В.Д. ДИРЕКТОРА АГЕНЦИЈЕ ЗА ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ  

ОПШТИНЕ КОТОР ВАРОШ 

 

1. Предраг Тешић, дипломирани правник из Котор Вароша, именује се за в.д. 

директора Агенције за локални економски развој општине Котор Варош, до 

окончања поступка јавног конкурса. 

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

гласнику општине Котор Варош“. 

 

О б р а з л о ж е њ е  

 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 или организације чији је оснивач или суоснивач 

јединица локалне самоуправе, у складу са законом.  

 Чланом 36. Закона о развоју малих и средњих предузећа („Службени гласник 

Републике Српске“ број: 50/13 и 56/13) прописано је да локалне самоуправе могу оснивати 

локалне агенције за развој малих и средњих предузећа, док је одредбом члана 36. Статута 

општине Котор Варош („Службени гласник општине Котор Варош“, број: 10/17) 

прописано да Скупштина града, у оквиру свог дјелокруга, именује и разрјешава органе 

управљања и руковођења у привредним друштвима, организацијама и јавним установама 

чији је оснивач општина, у складу са законом. 

 С обзиром да је извршена регистрација код Окружног привредног суда у Бања 

Луци, број: 057-0-Reg-17-001640 од дана 30.08.2017. године, а Агенција за локални 

економски развој општине Котор Варош је добила статус правног лица, мјесто директора 

Агенције за локални економски развој општине Котор Варош је остало упражњено до 

завршетка поступка за избор и именовање директора  у складу са законом. 
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Вршилац дужности директора Агенције за локални економски развој општине 

Котор Варош именује се до завршетка поступка јавног конкурса у складу са Законом о 

министарским, владиним и другим именовањима Републике Српске. 

 

 ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Ово Рјешење је коначно у управном поступку 

и против истог није дозвољена жалба, али се може покренути управни спор пред 

Окружним судом у Бањалуци у року од 30 дана од дана пријема Рјешења. 

 

Број: 01-022-143/17                                        ПОТПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 25.09.2017.  године                                                        СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 

                                                     Раденко Чупић,с.р.  
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На основу члана 39. став 2. тачка 34. Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник Републике Српске“, број: 97/16), а у вези са чланом 4. став 2. Закона о 

министарским, владиним и другим именовањима Републике Српске („Службени гласник 

Републике Српске“ број: 41/03), члана 86. 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), члана 26. Статута Туристичке 

организације општине Котор Варош број: 02-014-317/17 од дана 29.08.2017. године и  

члана 36. Статута Општине Котор Варош („Службени гласник Општине Котор Варош“, 

број: 10/17) Скупштина општине Котор Варош на сједници одржаној дана 25.09.2017. 

године,   д о н о с и  

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ В.Д. ДИРЕКТОРА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ  

ОПШТИНЕ КОТОР ВАРОШ 

 

 

1. Миодраг Петровић, инжињер технологије из Котор Вароша, именује се за в.д. 

директора Туристичке организације општине Котор Варош, до окончања 

поступка јавног конкурса. 

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

гласнику општине Котор Варош“. 

 

О б р а з л о ж е њ е  

 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 или организације чији је оснивач или суоснивач 

јединица локалне самоуправе, у складу са законом.  

 Чланом 86. став 1. Закона о туризму („Службени гласник Републике Српске“ број: 

45/17) прописани су услови за избор и именовање директора туристичке организације 

града или општине, док је одредбом члана 36. Статута Општине Котор Варош („Службени 
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гласник општине Котор Варош“, број: 10/17) прописано да Скупштина града, у оквиру 

свог дјелокруга, именује и разрјешава органе управљања и руковођења у привредним 

друштвима, организацијама и јавним установама чији је оснивач општина, у складу са 

законом. 

 С обзиром да је извршена регистрација код Окружног привредног суда у Бања 

Луци, број: 057-0-Reg-17-001726 од дана 14.09.2017. године, а Туристичка организација 

општине Котор Варош је добила статус правног лица, мјесто директора Туристичке 

организације општине Котор Варош је остало упражњено до завршетка поступка за избор 

и именовање директора  у складу са законом. 

Вршилац дужности директора Туристичке организације општине Котор Варош 

именује се до завршетка поступка јавног конкурса у складу са Законом о министарским, 

владиним и другим именовањима Републике Српске. 

 

 ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Ово рјешење је коначно у управном поступку 

и против истог није дозвољена жалба, али се може покренути управни спор пред 

Окружним судом у Бањалуци у року од 30 дана од дана пријема Рјешења. 

 

Број: 01-022-135/17                                        ПОТПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 25.09.2017.  године                                                        СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 

                                                      Раденко Чупић,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 36. Статута Oпштине Котор Варош 

(„Службени гласник Општине Котор Варош“, број: 10/17) Скупштина општине Котор 

Варош на сједници одржаној дана 25.09.2017. године, д о н о с и  

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о разрјешењу в.д. начелника  Одјељења за привреду 

 

1. Срђан Ћорић, дипломирани инжињер шумарства из Котор Вароша, разрјешава се 

дужности в.д. начелника Одјељења за привреду општинске управе Општине Котор Варош 

са даном 13.10.2017. 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“. 

О б р а з л о ж е њ е 

Чланом 39. став 2. тачка 21. Закона о локалној самоуправи („Службени гласиник 

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

предсједника скупштине, потпредсједника скупштине, замјеника градоначелника, односно  
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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,  случају: 

истека времена на које је именован...“, а члан 56. Закона прописује садржај рјешења о 

разрјешењу службеника са руководећег радног мјеста. Како је Срђан Ћорић, дипломирани 

инжињер шумарства из Котор Вароша, именован за вршиоца дужности начелника 

Одјељења за привреду Рјешењем Скупштине општине Котор Варош број: 01-022-114/17 

од 13.07.2017. године, до окончања поступка именовања у складу са Законом о локалној 

самоуправи, а најдуже за период од 90 дана, начелник Општине је ускладу 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: 01-022-136/17                                        ПОТПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 25.09.2017.  године                                                        СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 

                                                      Раденко Чупић,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 36. Статута општине Котор Варош („Службени гласник 

Општине Котор Варош“, број: 10/17) Скупштина општине Котор Варош на сједници 

одржаној дана 25.09.2017. године, д о н о с и  

 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ НАЧЕЛНИКА ОДЈЕЉЕЊА ЗА ПРИВРЕДУ 

 

 

1. Срђан Ћорић, дипломирани инжињер шумарства из Котор Вароша, именује се за 

вршиоца дужности начелника Одјељења за привреду 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, примјењиваће се од 13.10.2017, а 

објавиће се у „Службеном гласнику Општине Котор Варош“.  
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О б р а з л о ж е њ е 

Чланом 39. став 2. тачка 21. Закона о локалној самоуправи („Службени гласиник 

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.“  

 

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 

оддана пријема Рјешења.  

 

 

Број: 01-022-137/17                                        ПОТПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 25.09.2017.  године                                                        СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 

                                                      Раденко Чупић,с.р.   
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На основу члана 19. став 1. и 3. Закона о систему јавних служби („Службени 

гласник Републике Српске, број: 68/07, 109/12 и 44/16), члана 36. Статута општине Котор 

Варош („Службени гласник општине Котор Варош“, број: 10/17) 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 Дјечији вртић 

„Лариса Шугић“ Котор Варош за радну 2016/2017 годину са финансијским показатељима, 

Скупштина општине Котор Варош на сједници одржаној дана: 25.09.2017. године, доноси  

 

З А К Љ У Ч А К 

о усвајању Извјештаја о раду ЈУ Дјечији вртић „Лариса Шугић“ Котор Варош за радну 

2016/2017 годину са финансијским показатељима 

 

 

1. Скупштина општине Котор Варош усваја Извјештај о раду ЈУ Дјечији вртић 

„Лариса Шугић“ Котор Варош за радну 2016/2017 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: 01-022-139/17                                        ПОТПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 25.09.2017.  године                                                        СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 

                                                      Раденко Чупић,с.р.   
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На основу члана 36. Статута Општине Котор Варош, („Службени гласник Општине 

Котор Варош“, број: 10/17),  члана 102.  Пословника о раду Скупштине општине Котор 

Варош ("Службени гласник Општине Котор-Варош", број: 2/13, 3/14, 15/15 и 16/15),  

разматрајући Одлуку о измјени дијела Регулационог плана “Спортек“ Котор Варош, 

Скупштина општине Котор Варош на сједници одржаној дана 25.09.2017. године, доноси 

сљедећи  

З А К Љ У Ч А К 

о цијени трошкова уређења градског грађевинског земљишта 

 

 

1. Цијену трошкова уређења градског грађевинског земљишта ускладити са  

Програмом уређења градског грађевинског земљишта. 

 

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

гласнику Општине Котор-Варош" 

 

Број: 01-022-142/17                                        ПОТПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 25.09.2017.  године                                                        СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 

                                                      Раденко Чупић,с.р.   
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На основу члана 36. став 2 тачка 30. Статута општине Котор Варош, („Службени 

гласник Општине Котор Варош“ број: 10/17),  члана 102.  Пословника о раду Скупштине 

општине Котор Варош ("Службени гласник Општине Котор-Варош", број:2/13, 3/14, 15/15 

и 16/15), Скупштина општине Котор Варош на сједници одржаној дана 25.09.2017. године, 

доноси сљедећи  

 

З А К Љ У Ч А К 

О  НЕУСВАЈАЊУ ИЗВЈЕШТАЈА О РАДУ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ ЗА 2016. ГОДИНУ 

 

 

1.Скупштина општине Котор Варош није усвојила Извјештај о раду начелника 

општине за 2016. Годину. 
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2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном 

гласнику Општине Котор-Варош" 

 

Број: 01-022-140/17                                        ПОТПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 25.09.2017.  године                                                        СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 

                                                      Раденко Чупић,с.р.   
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На основу члана 36. Статута општине Котор Варош, („Службени гласник Општине 

Котор Варош“, број: 10/17),  члана 102.  Пословника о раду Скупштине општине Котор 

Варош ("Службени гласник Општине Котор-Варош", број:2/13, 3/14, 15/15 и 16/15), 

Скупштина општине Котор Варош на сједници одржаној дана 25.09.2017. године, доноси 

следећи  

З А К Љ У Ч А К 

О УСВАЈАЊУ ИЗВЈЕШТАЈА О РАДУ СЛУЖБЕ ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ 

 КОТОР ВАРОШ ЗА 2016. ГОДИНУ 

 

1. Скупштина општине Котор Варош усваја Извјештај о раду службе Цивилне 

заштите  Котор-Варош за 2016. годину. 

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

гласнику општине Котор-Варош" 

 

Број: 01-022-141/17                                        ПОТПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 25.09.2017.  године                                                        СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 

                                                      Раденко Чупић,с.р.   
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На основу члана 19. став 1. и 3. Закона о систему јавних служби („Службени 

гласник Републике Српске, број: 68/07, 109/12 и 44/16), члана 36. Статута општине Котор 

Варош („Службени гласник Општине Котор Варош“, број: 10/17) 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 Годишњег програма рада ЈУ Дјечији 

вртић „Лариса Шугић“ Котор Варош за радну 2017/2018. годину, Скупштина општине 

Котор Варош на сједници одржаној дана 25.09.2017. године, д о н о с и 

 

З А К Љ У Ч А К 

о усвајању Годишњег програма рада ЈУ Дјечији вртић „Лариса Шугић“ Котор Варош за 

радну 2017/2018. годину 

 

 

1. Скупштина општине Котор Варош усваја Годишњи програм рада ЈУ Дјечији 

вртић „Лариса Шугић“ Котор Варош за радну 2017/2018. годину. 
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2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном 

гласнику Општине Котор-Варош" 

 

Број: 01-022-147/17                                        ПОТПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 25.09.2017.  године                                                        СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 

                                                      Раденко Чупић,с.р.   
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На основу члана члана 148.  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 25.09.2017. године, доноси следећи  

 

 

З А К Љ У Ч А К 

о изради пречишћеног текста Програма утрошка намјенских средстава од накнаде по 

основу продаје шумских дрвних сортимената у 2017. години 

 

 

 

1. Задужује се Комисија за  прописе, статутарна питања и Пословник да у року од 

10 дана од дана ступања овог закључка, изради  пречишћен текст Програма утрошка 

намјенских средстава од накнаде по основу продаје шумских дрвних сортимената у 2017. 

години. 

 

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

гласнику Општине Котор-Варош" 

 

 

Број: 01-022-138/17                                        ПОТПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 25.09.2017.  године                                                        СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 

                                                      Раденко Чупић,с.р.   
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Р.бр                                                        САДРЖАЈ                                                          Стр 

1. Програм зимског одржавања путева на подручју општине Котор Варош,  

за сезону 2017/2018. год. 

 

     1 

2. Одлука о критеријумима, висини и начину обрачуна накнада у 

поступку издавања локацијских услова 

 

     4 

3. Одлука о измјени дијела Регулационог плана „Рипиште Баре“ Котор 

Варош 

 

     6 

4. Одлука о измјени дијела Регулационог плана „Спортек“ Котор Варош 

 

     7 

5. Рјешење o приједлогу једног члана Школског одбора испред јединице 

локалне самуправе у ЈУ ОШ „Свети Сава“ у Котор Варошу 

 

     8 

6. Рјешење o приједлогу једног члана Школског одбора испред јединице 

локалне самуправе у ЈУ ОШ „Петар Кочић“ у Шипрагама 

 

     9 

7. Рјешење o приједлогу једног члана Школског одбора испред јединице 

локалне самуправе у ЈУ ОШ „Петар П. Његош“ у Масловарама 

 

   10 

8. Рјешење о именовању в.д. директора Агенције за локални економски 

развој општине Котор Варош 

 

   11 

9. Рјешење о именовању в.д. директора Туристичке организације 

општине Котор Варош 

 

   12 

10. Рјешење о разрјешењу в.д. начелника  Одјељења за привреду    13 

11. Рјешење о именовању вршиоца дужности начелника Одјељења за 

привреду 

 

   14 

12. Закључак о усвајању Извјештаја о раду ЈУ Дјечији вртић „Лариса 

Шугић“ Котор Варош за радну 2016/2017 годину са финансијским 

показатељима 

 

   15 

13. Закључак о цијени трошкова уређења градског грађевинског 

земљишта 

 

   16 

14. Закључак о неусвајању Извјештаја о раду начелника општине за 2016. 

годину 

   16 
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          САДРЖАЈ 

15. Закључак о усвајању извјештаја о раду службе цивилне заштите 

 Котор Варош за 2016. годину 

 

   17 

16. Закључак о усвајању Годишњег програма рада ЈУ Дјечији вртић 

„Лариса Шугић“ Котор Варош за радну 2017/2018. годину 

 

   17 

17. Закључак о изради пречишћеног текста Програма утрошка 

намјенских средстава од накнаде по основу продаје шумских дрвних 

сортимената у 2017. години 

 

   18 

   

 

 


