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1
На основу члана 36. Статута Oпштине Котор-Варош ("Службени гласник Општине
Котор-Варош", број: 10/17) и Одлуке о установљавању 24-апрлиских признања
(„Службени гласник Општине Котор Варош“, број: 1/04) Скупштина општине КоторВарош, на сједници одржаној дана 19.04.2018. године, доноси
Р Ј Е Ш Е Њ Е
О ДОДЈЕЛИ ПРИЗНАЊА ПОВОДОМ ДАНА ОПШТИНЕ КОТОР ВАРОШ
1. За постигнуте колективне и појединачне успјехе у раду, који представљају посебан
допринос за развој општине Котор Варош, Скупштина општине Котор Варош поводом
24. априла - Дана општине, додјељује признања, како слиједи:
ЗЛАТНА ПОВЕЉА
The Heydar Aliyev fondation
ПИСМЕНЕ ЗАХВАЛНИЦЕ
1. Перо Кнежевић, добровољни давалац крви
2. Љубица Марковић
3. Удружење за промоцију и значај спортске рекреације (фудбалски ветерани
Котор Вароша)
4. Завичајно удружење Крушево Брдо
5. Хајдучке воде доо.
2. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику
Општине Котор Варош“.
Број:01-022-42/18
Датум: 19.04.2018. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ 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 15.05.2018. године, доноси
О Д Л У К У
О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА - „ТОПОЉЕ 1“ КОТОР ВАРОШ
I
Приступа се изради Регулационог плана „Топоље 1“ 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 (к.ч. 129/3, 113/2,
114/1 и 114/2 к.о. Котор Варош П=1.15 ха).
II
Плански период у смислу члана 40. став 3. тачка в) Закона о уређењу простора и
грађењу (,,Службени гласник Републике Српске, број 40/13, 2/15, 106/15 и 3/16) 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;
- 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 60 дана – од 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 (Службени гласник Републике Српске, број 40/13, 2/15, 106/15 и 3/16). 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 (Службени гласник Републике Српске, број 40/13, 2/15, 106/15 и 3/16), а
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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
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.
VII
Средства за израду и припрему Плана из тачке 1. ове oдлуке обезбједиће се из
буџета Општине Котор Варош
VIII
Носилац припреме Плана је Општинска управа Општине Котор Варош -Одјељење
за просторно уређење.
IX
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.
X
Утврђује се забрана грађења за нову изградњу на простору за који се узрађује План
до усвајања Плана а најдуже на период од 3 године од дана доношења ове oдлуке.
XI
Ова oдлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику
Oпштине Котор Варош.“
Број:01-022-43/18
Датум: 15.05.2018. године

ПОТПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Раденко Чупић, 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 15.05.2018. године, доноси
сљедећи
ЗАКЉУЧАК
о усвајању Извјештаја о раду ЈУ Народна библиотека Котор Варош за 2017. годину са
финансијским показатељима
1. Скупштина општине Котор Варош усваја Извјештај о раду ЈУ Народна библиотека
Котор Варош за 2017. годину са финансијским показатељима.
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном гласнику
Општине Котор Варош".
Број:01-022-47/18
Датум: 15.05.2018. године

ПОТПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Раденко Чупић, с.р.

4
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 15.05.2018. године, доноси
сљедећи
ЗАКЉУЧАК
о усвајању Информације о раду Полицијске станице Котор Варош за 2017. годину
1. Скупштина општине Котор Варош усваја Информацију о раду Полицијске станице
Котор Варош за 2017. годину.
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном
гласнику Општине Котор Варош".
Број:01-022-46/18
Датум: 15.05.2018. године

ПОТПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Раденко Чупић, 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 15.05.2018. године, доноси
сљедећи
ЗАКЉУЧАК
о усвајању Информације о раду Правобранилаштва Републике Српске-сједиште замјеника
Бањалука за период 01.01.2017.-31.12.2017. године
1. Скупштина општине Котор Варош усваја Информацију о раду Правобранилаштва
Републике Српске-сједиште замјеника Бањалука за период 01.01.2017.-31.12.2017.
године.
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном
гласнику Општине Котор Варош".
Број:01-022-45/18
Датум: 15.05.2018. године

ПОТПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Раденко Чупић, 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 15.05.2018. године, доноси
сљедећи
ЗАКЉУЧАК
о усвајању Програма рада ЈУ Центар за социјални рад Котор Варош
1. Скупштина општине Котор Варош усваја Програм рада ЈУ Центар за социјални рад
Котор Варош за 2018. годину.
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном
гласнику Општине Котор Варош".
Број:01-022-48/18
Датум: 15.05.2018. године

ПОТПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Раденко Чупић, 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 15.05.2018. године, доноси
сљедећи
ЗАКЉУЧАК
о усвајању Информације о раду ЈП „ДЕП-ОТ“ д.о.о. Регионална депонија Бањалука за
2017. годину
1. Скупштина општине Котор Варош усваја Информацију о раду ЈП „ДЕП-ОТ“ д.о.о.
Регионална депонија Бањалука за 2017. годину.
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном
гласнику Општине Котор Варош".
Број:01-022-44/18
Датум: 15.05.2018. године

ПОТПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Раденко Чупић, с.р.

АКТИ НАЧЕЛНИКА
1
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике
Српске", број: 97/16) и члана 67. Статута Општине Котор Варош („Службени гласник
Општине Котор Варош" број: 10/17), начелник Општине Котор Варош доноси:

ПРАВИЛНИК
о расподјели средстава за субвенцију пољопривредне производње за 2018. годину
Члан 1.
Овим правилником се регулише додјела средстава за субвенцију примарне
пољопривредне производње у 2018. години за појединачна пољопривредна газдинства и
Удружења пољопривредника која дјелују на територији општине Котор Варош:
Члан 2.
СУБВЕНЦИЈЕ У ПРИМАРНОЈ ПОЉОПРИВРЕДИ ЋЕ
ПРОШИРЕЊЕ-УНАПРЕЂЕЊЕ
ТЕХНОЛОГИЈЕ
И
ГАЗДИНСТВИМА И ТО:

СЕ ДОДИЈЕЛИТИ ЗА
ПРОИЗВОДЊЕ
НА
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1. Подстицаји за ратарску производњу-проширење и унапрјеђење производње:
- За сјетву стрних житарица (хељда,спелта) на већим надморским висинама
2. Подстицаји за пластеничку производњу и производњу у заштићеним просторима:
- Субвeнција за производњу биљних култура у заштићеном простору
- Субвенција за новоизграђене и адаптацију постојећих пластеника
3. Подстицаји за воћарство – јабучаста, јагодичаста и виноградарска производња
- Субвенција за постојеће засаде у интезивној производњи
4. Подстицаји за сточарску производњу–проширење и унапрјеђење производње:
- Субвенција за постојећу анималну производњу
5. Подстицаји за пчеларску производњу
- Субвенција за постојећу пчеларску производњу
Члан 3.
Средства за реализацију субвенције се обезбјеђују у буџету општине Котор Варош
за текућу годину. Одлуку о одобрењу исплате финансијских средстава доноси Начелник
општине, на приједлог комисије.
Висина субвенције зависи од броја пријављених кандидата на Јавни позив који се
баве одређеном врстом пољопривредне производње.
Члан 4.
Основни критерији за све облике пољопривредне производње
-да се пољопривредна производња, за коју се додјељује субвенција, налази искључиво на
подручју општине Котор Варош;
-да је подносилац захтјева за субвенцију пољопривредне производње власник, сувласник
или има уговор о закупу земљишта;
-да је пољопривредни произвођач пријављен са мјестом пребивалишта у општини Котор
Варош;
Члан 5.
Посебни критеријуми
Посебним критеријума се прописују посебни услови и потребна документација за
испуњавање услова за стицање права на субвенцију.
1. ПОСЕБНИ КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЈЕЛУ СУБВЕНЦИЈА ЗА РАТАРСКУ
ПРОИЗВОДЊУ СУ:
- Да се сјетва стрних житарица (хељда,спелат) 0,5 ха (хектар) површине
- Рачуни за куповину сјеменског материјала за минималну површину од 0,5 ха.
2. ПОСЕБНИ КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЈЕЛУ СУБВЕНЦИЈА У ПЛАСТЕНИЧКОЈ
ПРОИЗВОДЊИ И ПРОИЗВОДЊИ У ЗАШТИЋЕНИМ УСЛОВИМА СУ:
- Да се производња у заштићеном простору одвија на минималним површинама
од 100 м2,
- За изградњу или куповину нових пластеника минималне површине од 100 м2
обавезно приложити фискалне рачуне о куповини,
- За адаптацију оштећених пластеника, страдалих од елементарних непогода који
су задесили подручје општине Котор Варош у протеклом периоду,
3. ПОСЕБНИ КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЈЕЛУ СУБВЕНЦИЈА ЗА ВОЋАРСТВО :
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Да су интезивни засади јабуке ,шљиве и крушке на минимално 0,2 ха и да
размаци у реду и међуреду износе за :
Јабуку 1,5 м х 4 м,
Крушку 2,5 м х 4 м ,
Шљиву 2,5 м х 4 м,
Да су засади јагодичастог воћа: малине, купине, јагоде,ароније, боровнице и др.
минимално на 0,1 ха,
Да су засади винограда минимално на 0,1 ха

4. ПОСЕБНИ КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЈЕЛУ СУБВЕНЦИЈА СТОЧАРСКОЈ
ПРОИЗВОДЊИ СУ:
- Копија пасоша и млијечних картона минимално 7 музних грла крава на име
подносиоца захтјева,
- Копија пасоша минимално 10 товних грла стоке говеда старости минимално 6
мјесеци на име подносиоца захтјева,
- Копија картона употребе у приплоду за минимално 100 грла оваца које се јагње
или 25 коза које се јаре,
- Минимално 1000 кока носиља у запату.
5. ПОСЕБНИ КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЈЕЛУ СУБВЕНЦИЈА ПЧЕЛАРСКОЈ
ПРОИЗВОДЊИ СУ:
- Да пчелар посједује минимално 10 друштава и да је уписан или је поднио
захтјев за упис у регистар пчелара ( доказ регистарски број или увјерење од
надлежне пољопривредне службе да је захтјев поднесен )
Члан 6.
Захтјеви за додјелу субвенције подносе се Одјељењу за привреду. Рок за
подношење захтјева је 60 дана по расписивању Јавног позива. Исплата средстава вршиће
се у складу са планираним средствима из буџета општине за 2018. годину, те зависно од
броја апликаната и врсте пољопривредне производње, а у складу са расположивим
средствима.
Подносиоци захтјева могу да остваре субвенције само по једном основу.
Захтјеви запримљени након истека рока за пријаву неће се узимати у разматрање.
Захтјев се подноси на прописаном обрасцу. Уз захтјев се прилаже се потребна
документација уз обавезну документацију посебних критеријума (оригинал или овјерене
фотокопије):
- попуњен образац захтјева;
- копија ЦИПС-ове личне карте;
- копије текућег рачуна
- потпуна документација из посебних критеријума
Члан 7.
За сваки потпун и благовремено поднесен захтјев за остваривање права на
субвенцију пољопривредне производње, Комисија је дужна да на лицу мјеста утврди
чињенично стање и записнички констатује. Комисију чине три члана, а именује начелник
општине.
Одјељење за привреду у сарадњи са Комисијом ће, након утврђивања испуњавања
услова кандидата за остварена права на субвенцију у складу са овим Правилником,
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предложити начелнику општине доношење одлуке о додјели субвенција са утврђеном
висином субвенције.
Субвенције за пољопривредну производњу ће се додијељивати док се не потроше
средства предвиђена за ту намјену.
Члан 8.
За реализацију овог Правилника задужује се Одјељење за привреду у сарадњи са
члановима именоване Комисије.
Члан 9.
Начелник општине расписаће јавни оглас за додјелу субвенција пољопривредне
производње путем средстава јавног информисања, као и на огласним плочама у општини
Котор Варош и свим мјесним заједницама.
Члан 10.
Овај правилник ступа на снагу 8. дана од дана објављивања у „Службеном
гласнику Општине Котор Варош“.
Број: 06/4-33-9/18
Датум : 11.05.2018. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Сакан Зденко, с.р.

2
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике
Српске'', број:97/16), члана 67. Статута Општине Котор Варош (''Службени гласник
Општине Котор Варош'', број:10/17), те члана 14. и члана 15. Одлуке о извршењу буџета
општине Котор Варош за 2018. годину (''Службени гласник Општине Котор Варош'',
број:17/17), Начелник општине Котор Варош дана 31.03.2018. године, д о н о с и
РЈЕШЕЊЕ
О ОДОБРЕЊУ РЕАЛОКАЦИЈЕ СРЕДСТАВА
1. Одобрава се реалокација средстава буџетском кориснику општине Котор Варош –
Одјељење за финансије ( организациони код 00530140) у планираном оквиру за
2018. годину у износу од 3.671,99 KM.
2. Реалокација средстава из тачке 1. биће извршена са позиција:
411100-расходи за бруто плате у износу од 3.000,00 КМ на позицију
411300-расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања и
418100-расходи за камате на кредит у износу од 1.671,99 КМ на позицију
413900-расходи по основу затезних камата у оквиру исте потрошачке
јединице.
3. За извршење Рјешења задужује се Одјељење за финансије - трезор.
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4. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а биће објављено у ''Службеном
гласнику Општине Котор Варош ''.
Број : 05-403-9/17-2
Датум: 31.03.2018. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Зденко Сакан,с.р.

3
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике
Српске'', број:97/16), члана 67. Статута општине Котор Варош (''Службени гласник
општине Котор Варош'', број:10/17), те члана 14. и члана 15. Одлуке о извршењу буџета
општине Котор Варош за 2018. годину (''Службени гласник општине Котор Варош'',
број:17/17), Начелник општине Котор Варош дана 31.03.2018. године, д о н о с и
РЈЕШЕЊЕ
О ОДОБРЕЊУ РЕАЛОКАЦИЈЕ СРЕДСТАВА
1. Одобрава се реалокација средстава буџетском кориснику општине Котор
Варош – ЈУ Дјечији вртић „Лариса Шугић“ ( организациони код 00530400) у
планираном оквиру за 2018. годину у износу од 16.000,00 KM.
2. Реалокација средстава из тачке 1. биће извршена са позиције:
411100-расходи за бруто плате на позицију 415200-текући грант Центру за
културу и информисање у оквиру потрошачке јединице Одјељење за
друштвене дјелатноси (организациони код 00530210).
3. За извршење Рјешења задужује се Одјељење за финансије - трезор.
4. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а биће објављено у ''Службеном
гласнику општине Котор Варош ''.
Број : 05-403-9/17-4
Датум: 31.03.2018. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Зденко Сакан,с.р.

4
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике
Српске'', број:97/16), члана 67. Статута општине Котор Варош (''Службени гласник
општине Котор Варош'', број:10/17), те члана 14. и члана 15. Одлуке о извршењу буџета
општине Котор Варош за 2018. годину (''Службени гласник општине Котор Варош'',
број:17/17), Начелник општине Котор Варош дана 31.03.2018. године, д о н о с и
РЈЕШЕЊЕ
О ОДОБРЕЊУ РЕАЛОКАЦИЈЕ СРЕДСТАВА
1. Одобрава се реалокација средстава буџетском кориснику општине Котор Варош –
ЈУ Средњошколски центар „Никола Тесла“ ( организациони код 08150019) у
планираном оквиру за 2018. годину у износу од 125,00 KM.
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2. Реалокација средстава из тачке 1. биће извршена са позиције:
412900-расходи за уговорене услуге на позицију 419100-расходи по
судским рјешењима у оквиру исте потрошачке јединице.
3. За извршење Рјешења задужује се Одјељење за финансије - трезор.
4. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а биће објављено у ''Службеном
гласнику општине Котор Варош ''.
Број : 05-403-9/17-3
Датум: 31.03.2018. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Зденко Сакан,с.р.

5
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике
Српске'', број:97/16), члана 67. Статута општине Котор Варош (''Службени гласник
општине Котор Варош'', број:10/17), те члана 14. и члана 15. Одлуке о извршењу буџета
општине Котор Варош за 2018. годину (''Службени гласник општине Котор Варош'',
број:17/17), Начелник општине Котор Варош дана 31.03.2018. године, д о н о с и
РЈЕШЕЊЕ
О ОДОБРЕЊУ РЕАЛОКАЦИЈЕ СРЕДСТАВА
1. Одобрава се реалокација средстава буџетском кориснику општине Котор Варош –
ЈУ Центар за социјални рад ( организациони код 00530300) у планираном оквиру
за 2018. годину у износу од 500,00 KM.
2. Реалокација средстава из тачке 1. биће извршена са позиције:
411200-расходи за бруто накнаде на позицију 411400-расходи за
отпремнине и једнократне помоћи у оквиру исте потрошачке јединице.
3. За извршење Рјешења задужује се Одјељење за финансије - трезор.
4. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а биће објављено у ''Службеном
гласнику општине Котор Варош ''.
Број : 05-403-9/17
Датум: 31.03.2018. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Зденко Сакан,с.р.

6
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике
Српске'', број:97/16), члана 67. Статута општине Котор Варош (''Службени гласник
општине Котор Варош'', број:10/17), те члана 14. и члана 15. Одлуке о извршењу буџета
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општине Котор Варош за 2018. годину (''Службени гласник општине Котор Варош'',
број:17/17), Начелник општине Котор Варош дана 30.04.2018. године, д о н о с и
РЈЕШЕЊЕ
О ОДОБРЕЊУ РЕАЛОКАЦИЈЕ СРЕДСТАВА
1. Одобрава се реалокација средстава буџетском кориснику општине Котор Варош –
Одјељење за финансије ( организациони код 00530140) у планираном оквиру за
2018. годину у износу од 5.000,00 KM.
2. Реалокација средстава из тачке 1. биће извршена са позиција:
411100-расходи за бруто плате на позицију 411300-расходи за накнаду
плата запослених за вријеме боловања у оквиру исте потрошачке јединице.
3. За извршење Рјешења задужује се Одјељење за финансије - трезор.
4. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а биће објављено у ''Службеном
гласнику општине Котор Варош ''.
Број : 05-403-9/17-5
Датум: 30.04.2018. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Зденко Сакан,с.р.

7
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике
Српске'', број:97/16), члана 67. Статута општине Котор Варош (''Службени гласник
општине Котор Варош'', број:10/17), те члана 14. и члана 15. Одлуке о извршењу буџета
општине Котор Варош за 2018. годину (''Службени гласник општине Котор Варош'',
број:17/17), Начелник општине Котор Варош дана 30.04.2018. године,
доноси
РЈЕШЕЊЕ
О ОДОБРЕЊУ РЕАЛОКАЦИЈЕ СРЕДСТАВА
1. Одобрава се реалокација средстава буџетском кориснику општине Котор Варош –
ЈУ Дјечији вртић „Лариса Шугић“ ( организациони код 00530400) у планираном
оквиру за 2018. годину у износу од 1.000,00 KM.
2. Реалокација средстава из тачке 1. биће извршена са позиције:
412300-расходи за материјал за посебне намјене
на позиције:
412100-расходи по основу закупа у износу од 500,00 КМ и
412500-расходи за текуће одржавање од 500,00 КМ у оквиру исте
потрошачке јединице.
3. За извршење Рјешења задужује се Одјељење за финансије - трезор.
4. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а биће објављено у ''Службеном
гласнику општине Котор Варош ''.
Број : 05-403-9/17-7
Датум: 31.03.2018. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Зденко Сакан,с.р.
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8
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике
Српске'', број:97/16), члана 67. Статута општине Котор Варош (''Службени гласник
општине Котор Варош'', број:10/17), те члана 14. и члана 15. Одлуке о извршењу буџета
општине Котор Варош за 2018. годину (''Службени гласник општине Котор Варош'',
број:17/17), Начелник општине Котор Варош дана 30.04.2018. године, д о н о с и
РЈЕШЕЊЕ
О ОДОБРЕЊУ РЕАЛОКАЦИЈЕ СРЕДСТАВА
1. Одобрава се реалокација средстава буџетском кориснику општине Котор Варош –
Одјељење за стамбено комуналне послове ( организациони код 00530170) у
планираном оквиру за 2018. годину у износу од 95.229,34 KM.
2. Реалокација средстава из тачке 1. биће извршена са позиција:
511100-издаци за изградњу зграда и објеката (накнада за шуме) на позицију
511200-издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију
саобраћајних објеката (модрнизација круга Дома здравља Котор Варош) у
оквиру исте потрошачке јединице.
3. За извршење Рјешења задужује се Одјељење за финансије - трезор.
4. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а биће објављено у ''Службеном
гласнику општине Котор Варош ''.
Број : 05-403-9/17-6
Датум: 31.03.2018. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Зденко Сакан,с.р.
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АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
1.

Рјешење о додјели признања поводом Дана општине Котор Варош

1

2.

Одлука о приступању изради Регулационог плана - „Топоље 1“ Котор
Варош

2

3.

Закључак о усвајању Извјештаја о раду ЈУ Народна библиотека Котор
Варош за 2017. годину са финансијским показатељима

4

4.

Закључак о усвајању Информације о раду Полицијске станице Котор
Варош за 2017. годину

4

5.

Закључак о
усвајању Информације о раду Правобранилаштва
Републике Српске-сједиште замјеника Бањалука за период 01.01.2017.31.12.2017. године

5

6.

Закључак о усвајању Програма рада ЈУ Центар за социјални рад Котор
Варош

5

7.

Закључак о усвајању Информације о раду ЈП
Регионална депонија Бањалука за 2017. годину

„ДЕП-ОТ“ д.о.о.

6

1.

Правилник о расподјели средстава за субвенцију пољопривредне
производње за 2018. годину

6

2.

Рјешење о одобрењу реалокације средстава
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