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На  основу члана  20. и члана 39. став 2. Закона о локалној самуправи (,,Службени 

гласник Републике Српске“ број 97/16) и члана 36. Статута Општине Котор-Варош 

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

Варош на сједници одржаној дана 29.03.2018. године,  д о н о с и  

 

П Р О Г Р А М 

ЧИШЋЕЊА И ОДРЖАВАЊА  ЈАВНИХ ПОВРШИНА   

НА ПОДРУЧЈУ МЈЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА ЗА 2018. ГОДИНУ  

1) УВОД: 

 

Програм чишћења и одржавања јавних на подручју мјесних заједница општине 

Котор Варош у 2018. години представља план редовног и обавезног одржавања у оквиру 

расположивих средстава дефинисаних буџетом Општине Котор Варош за 2018. годину. 

Имајући у виду планирана буџетска средства за ове намјене на градском подручју 

општине Котор Варош планирано је издвојити 30.000,00КМ. 

2) ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ: 

 

За реализацију овог програма задужује се Одјељење за стамбено-комуналне послове, 

извјештај о реализацији овог програма са финансијским показатељима доставља се 

Скупштини општине Котор Варош крајем календарске године. 

Активности које су планиране овим програмом су: 

- ручно чишћење јавних површина, 

- машинско чишћење уређених јавних површина, 
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- прање асфалтних и других уређених површина које имају одводњу са чишћењем и 

пропирањем уличних  сливника и одводних објеката, 

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

- прикупљање и одвоз смећа са јавних површина,  

-уклањање угинулих животиња, 

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

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

водотоке,  

- уклањање стабала и орезивање крошњих стабла, 

- засађивање нових стабала 

- орезивање, уређење и окопавање украсних оград, 

- скидање транспарената, плаката, застава, 

- одвоз дивљих депонија, 

- набавка контејнера, 

- набавка и поправка копри за отпад, 

- набавка и поправка клупа, 

 

3) ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ПРИОРИТЕТА ОДРЖАВАЊА  НА ПОДРУЧЈУ МЗ: 

 

-ЗАБРЂЕ  

Опис  јавне површине-локација к.ч. Површина 

Десна и лијева обала  ријеке  Свињаре у центру 

МЗ 

Дио 689 1.000,00 м2 

Улица од раскрснице магистралног пута до 

школе 

дио  694 900,00 м2 

 

-ВАГАНИ 

Опис  јавне површине-локација к.ч Површина 

Јавна површина  око зграде  мјесног уреда дио 28 1.000,00 м2 

 

-ВРБАЊЦИ  

Опис  јавне површине-локација к.ч. Површина 

Простор око зграде  мјесног уреда  са паркингом 929/1 900,00 м2 

Пут   Ханифићи  ( дионица од магистралног 

пута  до МУ) 

дио 928 126,00 м2 

Улица према основној школи (од  раскрснице 

магистралног пута  до школе) 

дио 885  

350,00 м2 

Спомен обиљежје-Партизанско гробље 294 100,00 м2 

 

-ОБОДНИК  

Опис  јавне површине-локација к.ч. Површина 

Простор око зграде  мјесног уреда  са паркингом 2099 2.000,00 м2 

Аутобуска стајалишта  200,00 м2 
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-ГРАБОВИЦА   

Опис  јавне површине-локација к.ч. Површина 

Простор око зграде  мјесног уреда 129 350,00  м2 

Игралиште и простор  око  амбуланте дио 127 3.000,00 м2 

 

-ШИПРАГЕ 

Опис  јавне површине-локација к.ч. Површина 

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

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

Спомен обиљежје-Партизанско гробље 241 1.800,00 м2 

 

-КРУШЕВО БРДО 

Опис  јавне површине-локација к.ч. Површина 

Простор око зграде  мјесног уреда  са 

приступним путем 

196 3.000,00м2 

 

-ЛИПЉЕ 

Опис  јавне површине-локација к.ч Површина 

Јавна површина  око зграде  мјесног уреда 1512 1.500,00 м2 

 

-МАСЛОВАРЕ  

Опис  јавне површине-локација к.ч Површина 

Спомен обиљежје погинулим борцима 200,00  м2  

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

Рукометно и тениско   игралиште 

са десном и лијевом обалом Крушевице 

дио 367 дио 1186 8.000,00 м2 

Аутобуска стајалишта са паркингом дио  381 200,00 м2 

Улица  према основној школи  (од 

раскрснице  магистралног пута  до школе) 

 

дио  784 

 

4.400,00 м2 

Спомен обиљежје-Партизанско гробље 413 1.800,00  м2 

 

 

Програм ступа  на снагу даном доношења, а објавиће се у  „Службеном  гласнику  

Општине Котор-Варош“. 

 

 

Број: 01-022-24/18            ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 29.03.2018. године                                                 СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 

           Ибрахим Палић,с.р. 
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На  основу члана  20. и члана 39. став 2. Закона о локалној самуправи (,,Службени 

гласник Републике Српске“ број 97/16) и члана 36. Статута Општине Котор-Варош 

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

Варош на сједници одржаној дана 29.03.2018. године, д о н о с и  

 

П Р О Г Р А М 
ЧИШЋЕЊА И ОДРЖАВАЊА ЈАВНИХ АСФАЛТНИХ И ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА СА 

ПРИКУПЉАЊЕМ И ОДВОЗОМ СМЕЋА И ОБНАВЉАЊЕМ ЗЕЛЕНИХ ЈАВНИХ ПОВРШИНА 

НА ГРАДСКОМ ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ КОТОР ВАРОШ У 2018. ГОДИНИ 

 

1) УВОД: 

 

Програм чишћења и одржавања јавних асфалтних и зелених површина са 

прикупљањем и одвозом смећа и обнављањем зелених јавних  површина на градском 

подручју општине Котор Варош у 2018. години представља план редовног и обавезног 

одржавања у оквиру расположивих средстава дефинисаних буџетом Општине Котор 

Варош за 2018. годину. 

Имајући у виду планирана буџетска средства за ове намјене на градском подручју 

општине Котор Варош планирано је издвојити 70.000,00КМ. 

 

2) ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ: 

 

За реализацију овог програма задужује се Одјељење за стамбено-комуналне послове, 

извјештај о реализацији овог програма са финансијским показатељима доставља се 

Скупштини општине Котор Варош крајем календарске године. 

 

Активности које су планиране овим програмом су: 

- ручно чишћење јавних површина, 

- машинско чишћење уређених јавних површина, 

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

пропирањем уличних  сливника и одводних објеката, 

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

- прикупљање и одвоз смећа са јавних површина,  

- уклањање угинулих животиња, 

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

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

водотоке,  

- уклањање стабала и орезивање крошњих стабла, 

- засађивање нових стабала 

- орезивање, уређење и окопавање украсних оград, 

- скидање транспарената, плаката, застава, 

- одвоз дивљих депонија, 

- набавка контејнера, 

- набавка и поправка копри за отпад, 
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- набавка и поправка клупа, 

- чишћење и одржавање оборинске, 

 

3) ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ПРИОРИТЕТА ОДРЖАВАЊА: 

 

Опис  јавне површине-локација 

 

к.ч 

 

Површина 

 

Трг палих српских бораца 1511 3.470,00  м2 

Спомен обиљежјa 1520/1 1.200,00  м2 

Простор око зграде  општине  са паркингом 1519 1.200,00  м2 

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

Аутобуска стајалишта:  1.700,00 м2 

Ул.Цара Душана  (од моста  до моста)  27.000,00 м2 

Ул.Светог Саве                             100 м1 2136 803,00 м2 

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

Ул.Стефана Немање                     800 м1  880,00 м2 

Ул.Војводе Радомира Путника    220 м1  2.000,00 м2 

Ул.Цара Лазара                              650 м1 1058 3.900,00 м2 

Ул.Кнез Михаилова                      285 м1 673 1.548,00 м2 

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

Ул.Милоша Обилића                    300 м1 2131 3.300,00 м2 

Ул.Николе Тесле                           100 м1  520,00 м2 

Бјелине                                           300м1 

Шеталиште                                    220 м1 

1639,1640, 

1641,1663/1 

11.000,00  м2 

660,00  м2 

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

 

Програм ступа на снагу осмог дана од дана доношења, а објавиће се у Службеном 

гласнику  Општине Котор-Варош. 

 

Број:  01-022-25 /18                                       ПРЕДСЈЕДНИК  

Датум: 29.03.2018.  године                                             СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                   Ибрахим Палић,с.р. 
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На основу члана 35. Закона о пољопривредном земљишту  ("Службени гласник 

Републике Српске", број: 93/06, 86/07, 14/10 и 5/12) члана 39. Закона о локалној 

самоуправи ("Службени гласник Републике Српске”, брoj: 97/16), и члана 36. Статута 

Oпштине Котор-Варош,("Службени гласник Oпштине Котор-Варош", број: 10/17), 

Скупштина општине Котор-Варош на сједници одржаној 29.03.2018. године,   д о н о с и  
 

П Р О Г Р А М 

О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА НАКНАДЕ НА ОСНОВУ ПРОМЈЕНЕ НАМЈЕНЕ 

ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У НЕПОЉОПРИВРЕДНЕ СВРХЕ ЗА 2018. ГОДИНУ 

 

 

Члан 1. 

Овим програмом  утврђују се начин коришћења средстава добијених од накнаде на 

основу промјене намјене пољопривредног земљишта у непољопривредне сврхе. 
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Члан 2. 

Средства од наплаћене накнаде по основу промјене намјене пољопривредног 

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

Републике у висини од 35.000,00 КМ, која су приход буџета општине, користе се за 

слиједеће намјене: 
 

a) Пројекат лоцирања и  идентификовања запуштених девастираних, деградираних 

земљишта у својству  државне својине а корисник  Скупштина општине Котор 

Варош у сврху санирања и давања у закуп пољопривредним произвођачима,  

- Набавка теренског возила .................................................................   24.000,00 KM, 

- Набавка тоталне ГПС станице ..........................................................  10.000,00 KM, 

- УКУПНО...............................................................................................34.000,00 КМ, 

b) Интервентна дјеловање у случају елементарних непогода. .....................1.000,00 КМ, 

 

УКУПНО ....................................................................................................35.000,00 КМ 

 

Члан 3. 

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

гласнику општине Котор-Варош“, а примјењиваће се од 01.01.2018.године. 
 

 

Број:  01-022-26/18                                      ПРЕДСЈЕДНИК  

Датум: 29.03.2018.  године                                            СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                  Ибрахим Палић,с.р. 
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На основу члана 32. Закона о концесијама (,,Службени гласник Републике 

Српске”, број: 59/13 и 16/18), члана 39. Закона о локалној самоуправи (,,Службени 

гласник Републике Српске”, број: 97/16) и члана 36. Статута Општине Котор Варош 

(,,Службени гласник Општине КоторВарош”, број: 10/17), Скупштина општине Котор 

Варош на сједници одржаној дана, 29.03.2018. године, доноси 

 
 

ПРОГРАМ 

утрошка средстава од концесионе накнаде за 2018. годину 

 
I 

Овим програмом утрошка средстава од концесионе накнаде за 2018. годину (у 

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

у 2018. години. 

II 

Буџетом општине Котор Варош за 2018. годину планирани износ средстава од 

концесионих накнада од 25.000,00 КМ, утрошиће се за намјене утврђене Законом у 

складу са приоритетним потребама и то за: 

 

- модернизација пута Вукове њиве-Раштани у износу  7.162,04 КМ 

- модернизација пута Вукове њиве-Брежђе у износу  5.856,44 КМ 
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- модернизација пута Старе Масловаре у износу   6.695,33 КМ 

 

УКУПНО            19.713,81 КМ 

 

III 

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

прилива средстава од концесионих накнада за кориштење минералних сировина и 

концесионих накнада за кориштење јавног водног добра. 

 
IV 

Овај програм ступа на снагу осмог дана од дана објављивањау ,,Службеном 

гласнику Општине Котор Варош”. 

 
 

Број: 01-022-27/18                 ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 29.03.2018. године                                                 СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 

             Ибрахим Палић,с.р. 
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 На основу члана 195. став 3. Закона о водама ("Службени гласник Републике 

Српске", број: 50/06, 92/09, 121/12 и 74/17), члана 39. Закона о локалној самоуправи 

("Службени гласник Републике Српске”, бој: 97/16), и члана 36. Статута Општине Котор-

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

Котор-Варош на сједници одржаној дана 29.03.2018. године, д о н о с и  
 

 

П Р О Г Р А М 

КОРИШТЕЊА СРЕДСТАВА ПОСЕБНИХ ВОДНИХ  НАКНАДА 

ЗА 2018. ГОДИНУ  
 

I 

Овим програмом утврђује се начин кориштења средстава добијених од наплате водних 

накнада према Закону о водама издвајају се по сљедећим основама: 

 

- Накнаде за захватање површинских и подземних вода и то по основу захватања 

воде за пиће, односно јавно снабдјевање водом, 

- Накнаде за производњу електричне енергије добијене кориштењем 

хидроенергије, 

- Накнаде за заштиту вода коју плаћају власници транспортних средстава која 

користе нафту и нафтне деривате као погонску енергију, 

- Накнаде за испуштање отпадних вода, 

- Накнаде за наводњавање, 

- Накнаде за узгој рибе, 

- Накнаде за друге намјене воде за људску употребу, 

- Накнаде за индустријске процесе, укључујући и термоелектране, 
 

II 

Планирана средства од посебних водних накнада за 2018. годину износе 53.400,00 КМ. 
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III 

 Приходи прикупљени од посебних водних накнада у буџету Општине Котор-

Варош за 2018 годину биће намјенски утрошени према сљедећем плану: 

 

а) Регулисање површинских вода на територији општине Котор Варош усљед великих 

падавина или зачепљења постојећих одводних канала  ............................... 23.000,00 КМ, 

б) Корекција водотока и изградња заштитних насипа....................................  7.000,00 КМ, 

в)Трошкови рада и функционисање Јавног комуналног предузећа  „Бобас“ а.д. Котор 

Варош...................................................................................................................22.400,00 КМ, 

д) Испитивање узорака питке воде на територији општине Котор-Варош......1.000,00 КМ. 
 

IV 

 Надлежно одјељење ће у складу са законским прописима везано за реализацију 

појединих планираних пројеката и на основу Закона о јавним набавкама и подзаконских 

аката Општине Котор-Варош, реализовати предметне пројекте из предложеног Програма 

уз координацију и праћење намјенског утрошка ових средстава од посебних водних 

накнада, од стране Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде РС и 

надлежних институција. 

V 

Овај програм ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику 

Општине Котор-Варош“, а примјењиваће се од 01.01.2018.године. 

 

   

Број: 01-022-23/18                 ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 29.03.2018. године                                                 СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 

             Ибрахим Палић,с.р. 

6 

На основу члана 39. став 2. тачка 9. Закона о  локалној самоуправи Републике 

Српске          („Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16), чланова 16., 134. и 135. 

Закона о спорту Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број: 4/02, 

66/03, 73/08 и 102/08) и члана 36. Статута Oпштине Котор Варош („Службени гласник 

Oпштине Котор Варош“, број: 10/17), тачке VII Oдлуке о категоризацији спортова и 

спортских организација општине Котор Варош („Службени гласник Oпштинe Котор 

Варош“, број: 5/17), члана 10. Правилника о расподјели средстава спортским 

организацијама из буџета Oпштине Котор Варош („Службени гласник Oпштинe Котор 

Варош“, број: 5/17), Скупштина општине Котор Варош на сједници одржаној дана 

29.03.2018. годинe, д о н о с и : 

 

О Д Л У К У 

о расподјели средстава спортским организацијама из буџета Oпштине Котор Варош 

 за 2018. годину 

 

I 

Буџетом општине Котор Варош за 2018. годину предвиђена су средства за финансирање 

спортских организација у износу од 90.000,00 КМ. Поред поменутих средстава, општина 
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Котор Варош, на име бесплатног кориштења термина у Спортској дворани и сали за 

физичко васпитање ЈУ ОШ „ Свети Сава“ Котор Варош, даје допринос развоју спорта и 

издваја средства у износу од 39.800,00 КМ. 

 

                                                                II 

Услов за уврштавање одређеног спортског колектива на буџет општине је: редовна 

регистрација надлежног органа Министарства за породицу, омладину и спорт РС и 

Пореске управе РС, редовна предаја завршног рачуна АПИФ-у, достава извјештаја о раду 

за претходну годину и финансијског извјештаја, достава Програма и Календара такмичења 

за наредну такмичарску годину и достава финансијског плана за наведени такмичарски 

циклус. 

III 

Расподјељују се средства за финансирање спортских организација на подручју општине 

Котор Варош за 2018. годину како слиједи: 

 

                СПОРТСКА 

ОРГАНИЗАЦИЈА 

 

2017. 

ГОДИНA 

 

2018. 

ГОДИНА 

 

Допринос за 

кориштење 

спортске 

дворане 

Кориштење 

сале за 

физичко 

васпитање 

централне 

школе ЈУ ОШ 

„Свети Сава“ 

Котор Варош 

 

1. КАТЕГОРИЈА  

РК  

„КОТОР ВАРОШ“ 

21.000 23.500 5.040,00  

ФК „МЛАДОСТ“ 14.000 14.000 1.920,00  

КМФ „КОТОР 

ВАРОШ“ 

 

9.000 10.000 5.040,00  

ОК „КОТОР ВАРОШ“ 

 

9.000 10.000 3.960,00  

КК „МЛАДОСТ“ 7.000 

 

9.000 5.040,00  

УКУПНО  

1. КАТЕГОРИЈА  

Није било 

Правилника о 

расподјели 

66.500 21.000  
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IV 

Расподјела средстава спортским организацијама из тачке III ове oдлуке вршиће се 

равномијерно, према процентуалном пуњењу средстава у буџету општине, за текућу 

годину, а за чије праћење се задужује Oдјељењe за финансије. 

V 

 

За утврђивање и праћење распореда кориштења термина Спортске дворане задужује се   

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

 

VI 

Корисници средстава из тачке III ове oдлуке су дужни да почетком наредне године 

доставе наративне извјештаје о раду и финансијске извјештаје о утрошку средстава 

Одјељењу за друштвене дјелатности, у супротном неће бити финансирани средствима из 

буџета  за наредну годину. 

   

VII 

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

Општине Котор Варош“. 

 

 

Број: 01-022-28/18                 ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 29.03.2018. године                                                 СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 

             Ибрахим Палић,с.р. 

 

2. КАТЕГОРИЈА  

КК „ИПОН“ 7.000 8.000 1.200,00 3.000,00 

ЏК „МЛАДОСТ“ 7.000 9.000  3.000,00 

УКУПНО  

2. КАТЕГОРИЈА  

Није било 

Правилника о 

расподјели 

17.000 1.200,00 6.000,00 

 

3. КАТЕГОРИЈА  

ШК „КОТОР ВАРОШ“ 2.500 2.500   

СТК „КОТОР 

ВАРОШ“ 

2.500 3.000 3.600,00  

КБС КИК БОКС И 

ФУЛ КОНТАКТ 

„ПАНТЕР“ 

1.000 1.000 8.000,00  

УКУПНО  

3. КАТЕГОРИЈА  

Није било 

Правилника о 

расподјели 

6.500 11.600,00  

УКУПНО 1.2.3. 

КАТЕГОРИЈА 

80.000 90.000 33.800 6.000 
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 На основу члана 5. Закона о финансирању политичких странака избуџета 

Републике, града и општине (,,Службени гласник Републике Српске'', број: 65/08), Одлуке 

о усвајању буџета Општине Котор Варош за 2018. годину (,,Службени гласник Општине 

Котор Варош“, број: 17/17) и члана 36. Статута Општине Котор Варош (,,Службени 

гласник Општине Котор Варош'', број: 10/17), Скупштина општине на сједници одржаној 

дана 29.03.2018. године,  д о н о с и 

 

ОДЛУКУ 

О РАСПОДЈЕЛИ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА 

ЗА РАД ПОЛИТИЧКИХ СТРАНАКА 

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2018. ДО 31.12. 2018. ГОДИНЕ 

 

I 

 Овом одлуком распоређују се средства за финансирање политичких странака на 

подручју општине Котор Варош у складу са Законом о финансирању политичких странака  

из буџета Републике, града и општине (,,Службени гласник Републике Српске'', број: 

65/08) и Одлуком о усвајању буџета општине Котор Варош за 2018. годину (,,Службени 

гласник Општине Котор Варош'', број: 17/17) 

 

II 

 Расподјела се врши на основу члана 5. став 2. Закона о финансирању политички 

странака из буџета Републике, града и општине, како слиједи: 

 

 

Редни

број 

Политичка странка 
Број 

одборника 

Члан 5. 

став 2. 

тачка а) 

Закона 

Члан 5. 

став 2. 

тачка б) 

Закона 

 

Укупно 

 

1. 

 

Српска демократска странка 

 

6 

 

875,00 

 

6.222,22 

 

7.097,22 

 

2. 

 

Партија демократског прогреса 

 

5 

 

875,00 

 

5.185,19 

 

6.060,19 

 

3. 

 

Савез независних социјалдемората 

 

4 

 

875,00 

 

4.148,15 

 

5.023,15 

 

4. 

 

Демократски народни савез 
 

3 

 

875,00 

 

3.111,11 

 

3.986,11 

 

5. 

 

Странка демократске акције 

 

3 

 

875,00 

 

3.111,11 

 

3.986,11 

 

6. 

 

Социјалистичка  партија 

 

2 

 

875,00 

 

2.074,07 

 

2.949,07 

7. 
ХДЗ БиХ – ХНС БиХ – Хрватска 

коалиција Котор Варош 

 

2 

 

875,00 

 

2.074,07 

 

2.949,07 

 

8. 

 

СРС- Српска у сигурне руке  

 

2 

 

875,00 

 

2.074,07 

 

2.949,07 
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III 

 О извршењу ове одлуке стараће се општинска управа Општине Котор Варош-

Одјељење за финансије, које ће уплаћивати наведена средства у мјесечним износима у 

висини 1/12 директним дознакама на жиро – рачуне наведених странака, или преузимањем 

плаћања по испостављеним фактурама по корисницима. 

 

IV 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивањау                            

,,Службеном гласнику општине Котор Варош'', а примјењиваће се  од 01.01.2018. године. 
 

 ПРЕДСЈЕДНИК 

Број: 01-022-30/18          СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Датум: 29.03.2018. .године                                                             Ибрахим Палић,с.р. 
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На основу члана 40.  Закона о уређењу простора и грађењу (,,Службени гласник 

Републике Српске, број: 40/13, 2/15, 106/15 и 3/16), и члана 36. Статута Општине Котор 

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

Котор Варош на сједници одржаној дана 29.03.2018. године,  д о н о с и  

 

 

О  Д  Л  У  К  У 

О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ ИЗМЈЕНЕ И ДОПУНЕ РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА – 

„РИПИШТЕ БАРЕ“ КОТОР ВАРОШ 

 

I 

 Приступа се изради  измјене и допуне Регулационог плана „Рипиште Баре“ Котор 

Варош (у даљем тексту: План). 

Простор који ће се обухватити Планом (подручје планирања) приказан је графичком 

прилогу који је саставни дио ове одлуке. Подручје планирања обухвата П=27.32 ха. 

 

II 

 Плански период у смислу члана 40. став 3. тачка в) Закона о уређењу простора и 

грађењу  је 10 година. 

III 

За израду Плана, дефинишу се сљедеће смјернице: 

- План израдити у складу са одредбама Закона о уређењу простора и грађењу, Правилника 

о садржају, начину израде и доношења докумената просторног уређења, те другим 

прописима из посебних области релевантних за планирање и уређење простора (саобраћај, 

снабдијевање водом и енергијом, телекомуникације, заштита од природних непогода и 

техничких инцидената, заштита ваздуха, воде, тла, природних вриједности, културних 

добара, пољопривредног и шумског земљишта и других елемената животне средине, и 

др.); 

- приликом израде Плана, потребно је водити рачуна о јавном интересу, и о општим и 

посебним циљевима просторног развоја; 
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- носилац израде обавезан је обезбиједити усаглашеност Плана - у току његове израде, са 

документом просторног уређења ширег подручја, односно да је у сагласности са важећим 

планским документом најближег претходног нивоа. 

 

IV 

Преднацрт Плана биће израђен се у року од 45 дана-од дана закључења уговора о 

изради Плана. 

Приједлог Плана утврдиће носилац припреме Плана и Начелник општине, у року 

од 30 дана од дана одржавања јавне расправе - из члана 48. став 5. Закона о уређењу 

простора и грађењу. Приједлог плана утврђује се у складу са закључцима са стручне 

расправе. 

V 

 Садржај Плана начелно је одређен чланом 35. Закона о уређењу простора и 

грађењу, а детаљније одредбама Правилника о начину израде, садржају и формирању 

докумената просторног уређења – од чл. 144. до члана 154. (Службени гласник Републике 

Српске број 69/13). 

VI 

Носилац припреме Плана је Општинска управа Општине Котор Варош –Одјељење 

за просторно уређење. 

VII 

На приједлог носиоца припреме Плана, Скупштина општине утврђује нацрт Плана 

, мјесто, вријеме и начин његовог излагања на јавни увид. 

Нацрт Плана ставиће се  на јавни увид-у трајању од 30 дана, у просторијама носиоца 

припреме и носиоца израде Плана. 

О мјесту, времену и начину излагања Нацрта Плана на јавни увид,јавност ће бити 

обавијештена огласом, објављеним у средствима јавног информисања осам (8) дана прије 

почетка јавног увида, и петнаест (15) дана од почетка излагања нацрта на јавни увид. 

Носилац израде обавезан је да размотри све примједбе, приједлоге и мишљења који су 

достављени током јавног увида и да прије утврђивања приједлога Плана, о њима заузме 

свој став који у писаној форми  доставља носиоцу припреме Плана и лицима која су 

доставила своје приједлоге, примједбе и мишљења. 

Став носиоца израде Плана о примједбама, приједлозима и мишљењима разматра се на 

јавној расправи која ће се заказати и одржати у року и саставу утврђеним у одредбама чл. 

48. став (5) и (6) Закона о уређењу простора и грађењу. У складу са закључцима 

утврђеним на јавној расправи, Носилац припреме Плана, и  Начелник општине утврдиће 

приједлог Плана и доставити га Скупштини на усвајање. 

 

VIII 

Средства за израду  и припрему плана из тачке 1. ове одлуке обезбједиће се из 

буџета Општине Котор Варош. 

 

IX 

За праћење послова и активности око израде плана Скупштина општине именоваће 

Савјет за израду просторно –планске документације. 
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X 

Носилац израде дужан је да израду плана врши на ажурираним подлогама,а 

носиоцу припреме достави елаборат Плана у дигиталном облику и аналогном облику у 

уговореном броју примјерака. 

Стручна организација је дужна да изврши допуну или исправку елабората Плана у 

складу са писменим примједбама носиоца припреме у року од 30 (тридесет) дана од 

његовог достављања. 

 

XI 

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

гласнику Општине Котор Варош“. 

 

 

Брoj: 01-022-32/18                        ПРEДСJEДНИК 

Датум: 29.03.2018. године                                          СКУПШTИНE ОПШТИНЕ 

            Ибрахим Палић, с.р. 
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На основу члана 40. Закона о уређењу простора и грађењу (,,Службени гласник 

Републике Српске, број: 40/13, 2/15, 106/15 и 3/16), и члана 36. Статута Општине Котор 

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

Котор Варош на сједници одржаној дана 29.03.2018. године,  д о н о с и  

 

О  Д  Л  У  К  У 

О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ ИЗМЈЕНЕ ДИЈЕЛА РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА – 

„СПОРТЕК“ КОТОР ВАРОШ 

 

I 

 Приступа се изради  измјене дијела Регулационог плана „Спортек“ Котор Варош (у 

даљем тексту: План). 

      Простор који ће се обухватити Планом (подручје планирања) приказан је 

графичком прилогу који је саставни дио ове одлуке. Подручје планирања обухвата П=2.14 

ха. 

II 

 Плански период у смислу члана 40. став 3. тачка в) Закона о уређењу простора и 

грађењу  је 10 година. 

III 

За израду Плана, дефинишу се сљедеће смјернице: 

- План израдити у складу са одредбама Закона о уређењу простора и грађењу, Правилника 

о садржају, начину израде и доношења докумената просторног уређења, те другим 

прописима из посебних области релевантних за планирање и уређење простора (саобраћај, 

снабдијевање водом и енергијом, телекомуникације, заштита од природних непогода и 

техничких инцидената, заштита ваздуха, воде, тла, природних вриједности, културних 

добара, пољопривредног и шумског земљишта и других елемената животне средине, и 

др.); 
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- приликом израде Плана, потребно је водити рачуна о јавном интересу, и о општим и 

посебним циљевима просторног развоја; 

- носилац израде обавезан је обезбиједити усаглашеност Плана - у току његове израде, са 

документом просторног уређења ширег подручја, односно да је у сагласности са важећим 

планским документом најближег претходног нивоа. 

 

IV 

Преднацрт Плана биће израђен се у року од 45 дана-од дана закључења уговора о 

изради Плана. 

Приједлог Плана утврдиће носилац припреме Плана и Начелник општине, у року 

од 30 дана од дана одржавања јавне расправе - из члана 48. став 5. Закона о уређењу 

простора и грађењу. Приједлог плана утврђује се у складу са закључцима са стручне 

расправе. 

V 

 Садржај Плана начелно је одређен чланом 35. Закона о уређењу простора и 

грађењу, а детаљније одредбама Правилника о начину израде, садржају и формирању 

докумената просторног уређења – од чл. 144. до члана 154. (Службени гласник Републике 

Српске број 69/13). 

VI 

Носилац припреме Плана је Општинска управа Општине Котор Варош –Одјељење 

за просторно уређење. 

VII 

На приједлог носиоца припреме Плана, Скупштина општине утврђује нацрт Плана 

, мјесто, вријеме и начин његовог излагања на јавни увид. 

Нацрт Плана ставиће се  на јавни увид-у трајању од 30 дана, у просторијама носиоца 

припреме и носиоца израде Плана. 

О мјесту, времену и начину излагања Нацрта Плана на јавни увид,јавност ће бити 

обавијештена огласом, објављеним у средствима јавног информисања осам (8) дана прије 

почетка јавног увида, и петнаест (15) дана од почетка излагања нацрта на јавни увид. 

Носилац израде обавезан је да размотри све примједбе, приједлоге и мишљења који су 

достављени током јавног увида и да прије утврђивања приједлога Плана, о њима заузме 

свој став који у писаној форми  доставља носиоцу припреме Плана и лицима која су 

доставила своје приједлоге, примједбе и мишљења. 

Став носиоца израде Плана о примједбама, приједлозима и мишљењима разматра се на 

јавној расправи која ће се заказати и одржати у року и саставу утврђеним у одредбама чл. 

48. став (5) и (6) Закона о уређењу простора и грађењу. У складу са закључцима 

утврђеним на јавној расправи, Носилац припреме Плана, и  Начелник општине утврдиће 

приједлог Плана и доставити га Скупштини на усвајање. 

 

VIII 

Средства за израду  и припрему плана из тачке 1. ове одлуке обезбједиће предузеће 

„Спортек“ Котор Варош. 

 

IX 

За праћење послова и активности око израде Плана Скупштина општине именоваће 

Савјет за израду просторно –планске документације. 
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X 

Носилац израде дужан је да израду плана врши на ажурираним подлогама,а 

носиоцу припреме достави елаборат Плана у дигиталном облику и аналогном облику у 

уговореном броју примјерака. 

Стручна организација је дужна да изврши допуну или исправку елабората Плана у 

складу са писменим примједбама носиоца припреме у року од 30 (тридесет) дана од 

његовог достављања. 

 

XI 

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

гласнику Општине Котор Варош.“ 

 

 

Број:01-022-31/18                  ПРЕДСЈЕДНИК 

Дана:  29.03.2018. године                                                  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

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

Српске'', број: 97/16), члана 36. став 2. Статута Општине Котор Варош (''Службени 

гласник Општине Котор Варош'', број: 10/17) и Одлуке о усвајању буџета Општине Котор 

Варош за 2018. годину  (''Службени гласник Општине Котор Варош'', број: 17/17)  

Скупштина општине, доноси  

О Д Л У К У 

о расподјели средстава за рад савјета мјесних заједница за 2018. годину 

 

I 

Овом одлуком расподјељују се средства за рад савјета мјесних заједница општине 

Котор Варош у износу од 10.000,00 КМ. 

 

II 

Средства из тачке I ове одлуке расподјељују се на сљедећи начин: 

Редни 

број 

Мјесна 

заједница 

Број чланова 

савјета МЗ 

% Учешће 

 

Износ 

1 Котор Варош 9 0,14 1.406,25 

2 Масловаре 7 0,108 1.093,75 

3 Забрђе 7 0,108 1.093,75 
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4 Шипраге 7 0,108 1.093,75 

5 Врбањци 7 0,108 1.093,75 

6 Ободник 7 0,108 1.093,75 

7 Вагани 5 0,08 781,75 

8 Липље 5 0,08 781,75 

9 Крушево Брдо 5 0,08 781,75 

10 Грабовица 5 0,08 781,75 

 Укупно: 64 1,00 10.000,00 

 

III 

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

''Службеном гласнику Oпштине Котор Варош''. 

 

Број:01-022-29/18           ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 29.03.2018. године             СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

              Палић Ибрахим,с.р. 
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На основу члана 43. став 1. Закона о уређењу простора и грађењу (,,Службени 

гласник Републике Српске“, број: 40/13, 2/15, 106/15 и 3/16), и члана 36. Статута Општине 

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

општине Котор Варош на сједници одржаној дана 29.03.2018. године,  д о н о с и 

 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању Савјета за праћење израде Регулационог 

 плана „Камена кућа 2“ Котор Варош 

 

 

1. Именује се Савјет за праћење израде Регулационог плана „Камена кућа 2“ Котор 

Варош  у саставу: 

 

- Борис Марковић 

- Слободан  Гелић                     

- Горан Шебић 

- Снежана Мирковић 

- Саша Вишњић 

- Радислав Петрушић 
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- Љубица Товиловић. 

 

2.  Задатак Савјета је да прати израду документа просторног уређења и заузима 

стручне ставове према питањима општег,привредног и просторног развоја Општине Котор 

Варош,односно подручја за које је се документ доноси,заузима стручне ставове у погледу 

рационалности и квалитета предложених планских рјешења,усаглашености документа са 

документима просторног уређења који представљају основу за његову израду, као и 

усаглашеност докумената са одредбама Закона о уређењу простора и грађењу и другим 

прописима заснованим на закону. 

 

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

гласнику Општине Котор Варош.“ 

 

Број: 01-022-34/18                                                          ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум:  29.03.2018.  године                 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 36. Статута Општине Котор  Варош („Службени гласник 

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

одржаној дана 29.03.2018. 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 10.04.2018. године, а објавиће се у „Службеном 

гласнику Општине Котор Варош“.  

 

3. Ступањем на снагу овог рјешења перестаје да важи Рјешење о именовању 

вршиоца дужности начелника Одјељења за привреду („Службени гласник Општине Котор 

Варош“, број: 17/17). 

 

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. 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: 01-022-35/18                     ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 29.03.2018. године          СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

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

Српске“, број: 97/16), члана 95. Закона о средњем васпитању и образовању („Службени 

гласник Републике Српске“, број: 74/08, 106/09, 104/11 и 33/14), 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 Oпштине Котор Варош („Службени гласник Општине Котор 

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

29.03.2017. 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 

СШЦ „Никола Тесла“ у Котор Варошу 

 

 

1. Санди Алић, дипл. инг. грађ из Котор Вароша, предлаже се за члана Школског 

одбора у ЈУ СШЦ „Никола Тесла“ Котор Варош, испред једнинице локалне 

самоуправе. 

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

Школског одбора ЈУ СШЦ „Никола Тесла“ 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. 
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Чланом 95. Закона о средњем васпитању и образовању („Службени гласник Републике 

Српске“, број: 74/08, 106/09, 104/11 и 33/14), 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 СШЦ „Никола Тесла“ 

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: 01-022-36/18          ПРЕДСЈЕДНИК  

Датум:  29.03.2018. године              СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  

                                Ибрахим Палић, с.р. 

14 

На основу члана 36. став (2) тачка  23)  Статута Oпштине Котор Варош („Службени 

гласник Oпштине Котор Варош“, број: 10/17), члана 52.  и 64.  Пословника о раду 

Скупштине општине Котор Варош („Службени гласник Општине Котор Варош“, број: 

17/17), Скупштина општине Котор Варош на сједници одржаној дана  29.03.2018. године,  

д о н о с и  

Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ  Е   

О ИЗМЈЕНИ РЈЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА 

 

 

1. У тачки 1. Рјешења о именовању Надзорног одбора  („Службени гласник Општине 

Котор Варош“, број: 3/17), ријечи „Дајана Гајанин“ мијењају се ријечима „Дарко 

Даниловић“. 

 

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

гласнику општине Котор Варош“.  

 

О б р а з ло ж е њ е 

 

Чланом 36. став (2) тачка 23) Статута Oпштине Котор Варош прописано је да 

Скупштина „бира и разрјешава предсједника Скупштине општине, потпредсједника 

Скупштине општине, замјеника начелника Општине и чланове сталних и повремених 

радних тијела Скупштине општине,...“ . 

Чланом 52. Пословника о раду Скупштине општине одређена су стална радна 

тијела Скупштине општине. Чланом 64. Пословника утврђене су надлежности и број 

чланова Надзорног одбора. 
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У складу са чланом 43. Пословника о раду Скупштине општине Котор-Варош 

приједлог за чланове радних тијела подноси Комисија за избор и именовање, уз претходну 

консултацију са клубовима одборника, водећи при томе рачуна да већина чланова има 

одговарајућу стручну спрему, зависно од надлежности радног тијела. 

Комисија за избор и именовање поднијела је Скупштини општине приједлог за 

замјену једног члана Надзорног одбора, те је на основу изложеног ријешено 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. 

ДОСТАВЉЕНО: 

- Дајана Гајанин 

- Дарко Даниловић 

- А/а 
 

Број: 01-022-33/18           ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум:  29.03.2018. године                                                        СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

          Ибрахим Палић,с.р. 

15 

На основу члана 36. став 2. Статута Oпштине Котор Варош, (Службени гласник 

Општине Котор Варош, број: 10/17),  члана 111. и 118.  Пословника о раду Скупштине 

општине Котор Варош ("Службени гласник Општине Котор Варош", број: 17/17), 

Скупштина општине Котор Варош на сједници одржаној дана 29.03.2018. године, доноси 

сљедећи  

 

З А К Љ У Ч А К 

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

 

 

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

спорт и информисање“ Котор Варош за 2018. годину. 

 

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

гласнику Општине Котор-Варош". 

 

 

Број:01-022-41/18                                                               ПРЕДСЈЕДНИК  

Датум: 29.03.2018. године                              СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                      Ибрахим Палић,с.р. 
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16 

На основу члана 36. став 2. Статута Oпштине Котор Варош, (Службени гласник 

Општине Котор Варош, број: 10/17),  члана 111. и 118.  Пословника о раду Скупштине 

општине Котор Варош ("Службени гласник Општине Котор Варош", број: 17/17), 

Скупштина општине Котор Варош на сједници одржаној дана 29.03.2018. године, доноси 

сљедећи  

 

З А К Љ У Ч А К 

о  усвајању Извјештаја о раду Борачке организације Котор Варош за 2017. годину 

 

 

1. Скупштина општине Котор Варош усваја Извјештај о раду Борачке организације 

Котор Варош за 2017. годину. 

 

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

гласнику Општине Котор-Варош". 

 

 

Број:01-022-40/18                                                               ПРЕДСЈЕДНИК  

Датум: 29.03.2018. године                              СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                      Ибрахим Палић, с.р. 

 

17 

На основу члана 36. став 2. Статута Oпштине Котор Варош, (Службени гласник 

Општине Котор Варош, број: 10/17),  члана 111. и 118.  Пословника о раду Скупштине 

општине Котор Варош ("Службени гласник Општине Котор Варош", број: 17/17), 

Скупштина општине Котор Варош на сједници одржаној дана 29.03.2018. године, доноси 

сљедећи  

 

З А К Љ У Ч А К 

о  усвајању Информације о провођењу општинске одлуке о санитарно-хигијенским 

мјерама у 2017. години 

 

 

1. Скупштина општине Котор Варош усваја Информацију о провођењу општинске 

одлуке о санитарно-хигијенским мјерама у 2017. години. 

 

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

гласнику Општине Котор-Варош". 

 

 

 

Број:01-022-39/18                                                         ПРЕДСЈЕДНИК  

Датум: 29.03.2018. године                           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                          Ибрахим Палић,с.р. 
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На основу члана 36. став 2. Статута Oпштине Котор Варош, (Службени гласник 

Општине Котор Варош, број: 10/17),  члана 111. и 118.  Пословника о раду Скупштине 

општине Котор Варош ("Службени гласник Општине Котор Варош", број: 17/17), 

Скупштина општине Котор Варош на сједници одржаној дана 29.03.2018. године, доноси 

сљедећи  

 

З А К Љ У Ч А К 

о  усвајању Информације о стању у области запошљавања и реализацији програма 

запошљавања на подручју општине Котор Варош за 2017. годину 

 

 

1. Скупштина општине Котор Варош усваја Информацију о стању у области 

запошљавања и реализацији програма запошљавања на подручју општине Котор 

Варош за 2017. годину. 

 

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

гласнику Општине Котор-Варош". 

 

 

 

Број:01-022-38/18                                                               ПРЕДСЈЕДНИК  

Датум: 29.03.2018. године                                    СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                        Ибрахим Палић,с.р. 
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Р.бр                                                        САДРЖАЈ                                                          Стр 

 

1. Програм чишћења и одржавања  јавних површина  на подручја мјесних 

заједница за 2018. годину  

 

     1 

2. Програм чишћења и одржавања јавних асфалтних и зелених површина 

са прикупљањем и одвозом смећа и обнављањем зелених јавних 

површина на градском подручју општине Котор Варош у 2018. години 

 

     4 

3. Програм о коришћењу средстава накнаде на основу промјене намјене 

пољопривредног земљишта у непољопривредне сврхе за 2018. годину 

      5 

4. Програм утрошка средстава од концесионе накнаде за 2018. годину        6 

5. Програм кориштења средстава посебних водних  накнадаза 2018. 

годину 

       7 

6. Одлука о расподјели средстава спортским организацијама из буџета 

Oпштине Котор Варош за 2018. годину 

       8 

7. Одлука о расподјели буџетских средстава за рад политичких странака 

за период од 01.01.2018. до 31.12. 2018. године 

      11 

8. Oдлука о приступању изради измјене и допуне Регулационог плана– 

„Рипиште Баре“ Котор Варош 

      12 

9. Одлука о приступању изради измјене дијела Регулационог плана– 

„Спортек“ Котор Варош 

      14 

10. Одлука о расподјели средстава за рад савјета мјесних заједница за 2018. 

годину 

      16 

11. Рјешење о именовању Савјета за праћење израде Регулационог плана 

„Камена кућа 2“ Котор Варош 

 

      17 

12. Рјешење о именовању вршиоца дужности начелника Одјељења за 

привреду 

 

      18 

13. Рјешење o приједлогу једног члана Школског одбора испред јединице 

локалне самуправе у ЈУ СШЦ „Никола Тесла“ у Котор Варошу 

 

      19 

14. Рјешење о измјени Рјешења о именовању Надзорног одбора       20 
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          САДРЖАЈ 

 

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

информисање“ Котор Варош 

 

      21 

16. Закључак о  усвајању Извјештаја о раду Борачке организације Котор 

Варош за 2017. годину 

      22 

17.  Закључак о  усвајању Информације о провођењу општинске одлуке о 

санитарно-хигијенским мјерама у 2017. Години 

 

      22 

18. Закључак о  усвајању Информације о стању у области запошљавања и 

реализацији програма запошљавања на подручју општине Котор Варош 

за 2017. Годину 

 

      23 

 

 


