
 

 

 

 

 

СЛУЖБЕНИ  ГЛАСНИК 

ОПШТИНЕ КОТОР ВАРОШ 

 
Издавач: 

Скупштина општине Котор Варош 

Улица: Цара Душана бб 

Телефон: 051/784-238, 

051/784-230 

Е-mail:skupstinaokv@gmail.com 

Одговорни уредник: Снежана 

Мирковић 

 

ГОДИНА XXXVII 

Број: 6/18 

Котор Варош 

22.06.2018. 

године 

Годишња претплата 80 КМ 

Жиро-рачуни: 

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

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

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

ВРСТА ПРИХОДA: 722 521 
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На основу члана  39. Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник Републике 

Српске“, број: 97/16), члана 89. став 8. Закона о шумама (,,Службени гласник Републике 

Српске“, број: 75/08 и 60/13), и члана 36. Статута Општине Котор Варош (,,Службени 

гласник Општине Котор Варош“, број: 10/17), Скупштине општине на сједници одржаној 

дана 18.06.2018. године д о н о с и  

ГОДИШЊИ ПЛАН 

О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА НАКНАДЕ НА ОСНОВУ  

ПРОДАЈЕ ШУМСКИХ ДРВНИХ СОРТИМЕНАТА У 2018. ГОДИНИ 

 

 

Скупштине општине Котор Варош доноси годишњи план утрошка дијела 

намјенских средстава од накнаде по основу продаје шумских дрвних сортимената за 2018. 

годину у износу од 470.000,00 КМ, како слиједи: 

-Модернизација пута Доње Липље  Зеленика  у дужини  од 300 м ............50.000,00 КМ, 

-Модернизација пута Вагани –Засеље у дужини од 210 м ...........................27.800,00 КМ, 

-Модернизација пута МЗ Врбањци поред стамбене задруге у дужини од 150 м 

..............................................................................................................................20.000,00 КМ, 

-Модернизација пута –улица Борјанска Котор Варош у дужини од 160 м 

............................................................................................................................20.000,00 КМ, 

-Водовод Шипраге- обнова водоводне мреже ................................................40.000,00 КМ, 

-Базен за водовод-санација Горње Масловаре ............................................ 10.000,00 КМ, 

-Уређење зборишта  Јанковића брдо- МЗ Крушево Брдо ............................20.000,00 КМ, 

-Расходи за одржавање заштићеног подручја - Споменик природе  

„Жута Буква“ ..........................................................................................................1.000,00 КМ, 
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-Одржавање путева ...........................................................................................281.200,00 КМ, 

УКУПНО................................................................................................................470.000,00 КМ 

 

Број: 01-022-49/18                                                                             ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 18.06.2018. године                                                         СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                 Ибрахим Палић,с.р. 

2  

На основу члана 40. Закона о уређењу простора и грађењу (,,Службени гласник 

Републике Српске, број: 40/13,  2/15, 106/15 и 3/16), члана 39.став (2) тачка 8) Закона о 

локалној самоуправи (,,Службени гласник Републике Српске, број: 97/16), и члана 36. 

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

Скупштина општине Котор Варош на сједници одржаној дана 18.06.2018. године, доноси  

 

О  Д  Л  У  К   У 

О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА - „БРЕГОВИ 2“ КОТОР ВАРОШ 

 

I 

 Приступа се изради  Регулационог плана „Брегови 2“ 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. 593/2, 595/5, 

595/7, 595/8, 595/9, 595/10, 596/1 и 596/9 к.о. Котор Варош  П=0,79 ха). 

 

II 

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

грађењу. 

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 у року од 60 дана – од закључења уговора о изради 

Плана. 
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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 

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 одлуке 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 

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

Општине Котор Варош.“ 

 

Број:01-022-57/18                  ПРЕДСЈЕДНИК 

Дана:18.06.2018.год.                                                            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), члана 39.став (2) тачка 8) Закона о 

локалној самоуправи (,,Службени гласник Републике Српске, број: 97/16), и члана 36. 

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

Скупштина општине Котор Варош на сједници одржаној дана 18.06.2018. године, доноси  

 

О  Д  Л   У  К   У 

О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ ИЗМЈЕНЕ РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА - „СПОРТЕК“ КОТОР 

ВАРОШ 

 

I 

 Приступа се изради измјене 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=2.95 ха. 

II 

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

грађењу. 

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. 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 
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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 одлуке обезбједиће предузеће 

„Спортек“, односно исто ће ангажовати стручну организацију-Носилац израде Плана. 

 

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 

Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о приступању изради 

измјене дијела Регулационог плана „Спортек“ (,,Службени гласник Oпштине Котор 

Варош“ број: 4/18). 

 

XI 

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

Општине Котор Варош.“ 

 

 

Број:01-022-55/18                 ПРЕДСЈЕДНИК 

Дана:18.06.2018.год.                                                          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), члана 39.став (2) тачка 8) Закона о 

локалној самоуправи (,,Службени гласник Републике Српске, број: 97/16), и члана 36. 

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

Скупштина општине Котор Варош на сједници одржаној дана 18.06.2018. године, доноси  

 

О  Д  Л  У  К   У 

О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ ИЗМЈЕНЕ РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА - „КАМЕНА КУЋА“ 

КОТОР ВАРОШ 

 

I 

 Приступа се изради измјене Регулационог плана „Камена Кућа“ 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.611/1, 611/2, 

611/3, 611/4, 611/5, 611/6, 611/7, 611/8, 611/9, 594/2, 594/5, 594/6, 595/2  и 595/3  П=0.58 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; 

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

Српске, бро:ј 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 одлуке обезбједиће Мелиса 

Мехмедовић која је поднијела захтјев за измјену регулационог плана, односно иста ће 

ангажовати стручну организацију-Носилац израде Плана. 

 

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 

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

Општине Котор Варош.“ 

 

 

Број:01-022-56/18                    ПРЕДСЈЕДНИК 

Дана:18.06.2018.год.                                                          СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                                Ибрахим Палић.с.р. 
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5 

На основу члана 40. Закона о уређењу простора и грађењу (,,Службени гласник 

Републике Српске, број: 40/13,  2/15, 106/15 и 3/16), члана 39.став (2) тачка 8) Закона о 

локалној самоуправи (,,Службени гласник Републике Српске, број: 97/16), и члана 36. 

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

Скупштина општине Котор Варош на сједници одржаној дана 18.06.2018. године, доноси  

 

О  Д  Л   У  К   У 

О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА - „БРЕГОВИ 1“ КОТОР ВАРОШ 

 

I 

 Приступа се изради  Регулационог плана „Брегови 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. 774, 775, 

785/11, дио к.ч. 785/4, 785/41, 785/42 и 785/53 к.о. Котор Варош  П=1.94 ха ). 

 

II 

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

грађењу. 

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. 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 
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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 одлуке 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 

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

Општине Котор Варош.“ 

 

 

Број:01-022-58/18                 ПРЕДСЈЕДНИК 

Дана:18.06.2018.год.                                                          СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                                 Ибрахим Палић,с.р. 
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На основу члана 39. и 82. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“,број: 97/16), члана 155. Закона о службеницима и намјештеницима у 

органима јединице локалне самоуправе („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 11. редовној сједници 

одржаној дана: 18.06.2018.године,  донијела је 

О Д Л У К У 

о расписивању jавног конкурса за избор предсједника и чланова Одбора за жалбе 

Општине Котор-Варош 

 

I 

Доноси се Одлука о расписивању jавног конкурса за избор предсједника и чланове 

Одбора за жалбе Општине Котор Варош (у даљем тексту: Одбор). 

 

II 

Опис послова: 

Одбор одлучује у другом степену о жалбама учесника јавног конкурса у поступку 

запошљавања у Општинску управу, о жалбама које се односе на статусна питања 

cлужбеника, као и о другим жалбама утврђеним Законом. 

 

III 

Општи услови за именовање су: 

1. да је држављанин Републике Српске, односно БиХ, 

2. да је старији од 18 година, 

3. да има општу здравствену способност,  

4 да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест 

мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у 

Општинској управи Општине Котор Варош, 

5. да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било 

којем нивоу власти у Босне и Херцеговине три године прије објављивања овог конкурса,  

6. да није у сукобу интереса, односно да не обавља дужност која је неспојива са 

дужношћу службеника у Општинској управи, 

7. да се против њега не води кривични поступак. 

 

Посебни услови за именовање:  

1. да има четворогодишњи студиј са звањем дипломирани правник или први циклус 

студија са звањем дипломирани правник и остварених најмање 240 ECTS бодова или 

еквивалент, 

2. да има најмање пет година радног искуства у траженом степену образовања, 

3. да има положен стручни испит за рад у органима управе или положен 

правосудни испит и 

4. да има доказане резултате рада на ранијим пословима и посједовање 

организационих способности. 
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IV 

У Одбор се не могу именовати лица запослена у општинској управи. Предсједник и 

чланови Одбора имају право на накнаду за рад, чију висину утврђује Скупштина општине 

посебном одлуком. 

V 

Именује се комисија за спровођење јавног конкурса (у даљем тексту: Комисија), 

коју чине три члана са листе стручњака и два члана из реда запослених у општинској 

управи, и то: 

- Асја Стоичков, предсједник 

- Снежана Мирковић 

- Станко Тепић 

- Нарић Сњежана 

- Вукан Шелвер. 

 

Комисија ће извршити контролу испуњености услова конкурса, обавити интервју 

са кандидатима и у року од 30 дана од дана истека рока за пријављивање, на основу 

стручних  способности и свих других утврђених критеријума, утврдити редосљед 

кандидата. 

Поступак именовања предсједника и чланова Одбора мора се окончати у року од 30 дана 

од дана достављања приједлога Комисије за избор предсједнику Скупштине општине 

Котор Варош. 

VI 

Конкурс ће расписати Скупштина општине Котор Варош и биће објављен у 

„Службеном гласнику Републике Српске“ и у дневном листу „Глас Српске“ Бања Лука.  

Рок за подношење пријаве на конкурс је 15 дана од дана од посљедњег објављивања. 

Предсједника и чланове Одбора, на основу ранг листе коју ће утврдити Комисија за избор, 

именоваће Скупштина општине на период од четири године. 

 

VII 

 За извршење ове одлуке задужује се Одјељење за општу управу 

 

VIII 

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

Општине Котор Варош“. 

 

Број:01-022-54/18                 ПРЕДСЈЕДНИК 

Дана:18.06.2018.год.                                                          СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                                 Ибрахим Палић,с.р. 

 

7 

На основу чланова 39. став 2), тачка 25. и 82. став 2) Закона о локалној самоуправи 

(“Службени гласник Републике Српске”, број: 97/16), чланова 59. став 1), 62., 63. тачка б), 

65. и 66.став 2), тачке а) и б) Закона о задуживању. дугу и гаранцијама Републике Српске 

(“Службени гласник Републике Српске”, број: 71/12, 52/14 и 114/17) и чланова 36. став 2), 

тачка 27. и 87. Статута Општине Котор Варош  (“Службени гласник Општине Котор 
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Варош”, број: 10/17), Скупштина Општине Котор Варош сједници одржаној дана 

18.06.2018. године, доноси 

 

ОДЛУКУ 

о дугорочном задужењу Општине Котор Варош путем друге емисије обвезница 

 

I 

Скупштина Општине Котор Варош сагласна је да се Општина Котор Варош задужи 

емисијом обвезница на домаћем тржишту капитала у износу од 5.000.000,00 КМ, на рок 

доспијећа од 10 година. 

II 

Средства добијена емисијом обвезница, користиће се у сљедеће сврхе: 

1. Објављивање јавног позива за пријевремени откуп неотплаћеног дијела обвезница 

из прве емисије обвезница, у складу са тачком 2.9. Проспекта прве емисије 

обвезница јавном понудом Котор Варош, у износу од: 2.338.021,75 КМ и 

2. Финансирање капиталне инвестиције - изградња зграде локалне управе у износу од 

2.661.978,25 КМ. 

III 

Општина Котор Варош се задужује емисијом обвезница под следећим условима: 

1. Износ задужења: 5.000.000,00 КМ; 

2. Каматна стопа: до 4,4%; 

3. Рок отплате: 10 година; 

4. Грејс период: 3 године; 

5. Отплата: у току грејс периода исплаћиваће се полугодишње износ камате, а по истеку 

грејс периода главница и камата ће се исплаћивати у једнаким полугодишњим 

ануитетима. 

6. Обезбјеђење: У циљу обезбјеђења уредног плаћања обавеза по основу емитованих 

обвезница из прве емисије Емитент ће издати 20 бланко мјеница И мјенично овлашћење, 

које ће предате Централном регистру а у складу са Процедурама у поступку обезбјеђења 

плаћања обавеза јединица локалне самоуправе као емитента по основу доспјелих ануитета 

из дужничких хартија од вриједности коришћењем мјенице („Процедуре“), усвојеним од 

стране Управног одбора Централног регистра, бр. УО-9387/17 од 26.07.2017. године. У 

случају кашњења Емитента са исплатом ануитета, Централни регистар је овлашћен да, у 

име и за рачун власника обвезница, неопозиво, безусловно, без протеста и без трошкова 

попуни И комплетира садржину мјенице и све друге неопходне елементе на свакој 
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мјеници, те да изврши наплату са свих рачуна општине код пословних банака на посебан 

рачун са којег ће се наплаћена средства ануитета у уговореном року дозначити 

власницима обвезница. 

IV 

Отплата главнице и камате по основу емисије обвезница ће се вршити из редовних 

прихода Буџета Општине Котор Варош. 

V 

Сходно члану 59. Закона о задуживању, дугу и гаранцијама Републике Српске, Општина 

Котор Варош овим задужењем не прелази износ од 18,00% од остварених редовних 

прихода из претходне године. 

1. Остварени редовни приходи у 2017. години износе 8.201.435,00 КМ.  

2. Укупна задуженост општине Котор Варош, на дан 30.04.2018.године, по 

цјелокупном неизмиреном дугорочном дугу износи 5.927.629,00 КМ. 

3. Годишњи ануитет по дугорочним кредитима из подтачке 2. ове тачке, који 

подлијеже законском ограничењу у 2018. години, износи 827.400,00 КМ или 10,09 

% остварених редовних прихода у 2017. години.    

VI 

Посебном одлуком Скупштине Општине Котор Варош, утврдиће се елементи емисије 

хартија од вриједности – обвезница, у складу са Законом о тржишту хартија од 

вриједности Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске” бр. 92/06, 34/09, 

30/12, 59/13, 86/13, 108/13 и 4/17) и другим прописима Комисије за хартије од вриједности 

Републике Српске. 

VII 

Овлашћује се Начелник Општине Котор Варош, да Министарству финансија Републике 

Српске поднесе Захтјев за добијање одобрења за задужење Општине Котор Варош 

емисијом обвезница. 

VIII 

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

Општине Котор Варош". 
 
 

Број:01-022-51/18                 ПРЕДСЈЕДНИК 

Дана:18.06.2018.године                                                      СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                                 Ибрахим Палић,с.р. 
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8 

На основу члана 39. став 2. тачка 25. Закона о локалној самоуправи (“Службени 

гласник Републике  Српске”, број: 97/16), чланова 6., 23. и 25. став 2  Закона о тржишту 

хартија од вриједности  Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број: 

92/06, 34/09, 8/12, 30/12, 59/13, 86/13, 108/13 и 04/17) и члан 36. став 2), тачка 27. и члана 

87. Статута Општине Котор Варош  („Службени гласник Општине Котор Варош“, 10/17), 

Скупштина Општине Котор Варош на сједници одржаној дана 18.06.2018. године, доноси  

О Д Л У К У 

о другој емисији обвезница јавном понудом 

 

I 

Овом oдлуком регулише се поступак друге емисије обвезница јавном понудом на 

Бањалучкој берзи хартија од вриједности а.д. Бања Лука, емитента Општине Котор Варош 

(у даљем тексту: Емитент). 

II 

Основни елементи емисије обвезница су: 

1. Пуни назив и адреса емитента:  

Општина Котор Варош, Цара Душана бб, 78220 Котор Варош; 

 

2. Ознака и регистарски број у регистру емитената код Комисије за хартије од 

вриједности:  

03-5-23/10,Рјешење бр. 01-03-РЕ-250/10од дана 04.02.2010.године; 

 

3. Циљеви инвестирања, начин коришћења средстава, очекивани ефекти: 

Новчана средства прикупљена емисијом обвезница, у укупном износу од 

5.000.000,00 КМ, користиће се за:  

- објављивање јавног позива за пријевремени откуп неотплаћеног дијела 

обвезница из прве емисије обвезница, у складу са тачком 2.9. Проспекта прве 

емисије обвезница јавном понудом Котор Варош, у износу од 2.338.021,75 KM 

и 

- финансирање капиталне инвестиције – изградња зграде локалне управе у износу 

од 2.661.978,25 KM. 

4. Врста емисије:  

    Емисија обвезница јавном понудом; 

5. Редни број емисије, ознака врсте и класа хартија од вриједности и појединачна 

права из хартија од вриједности – ЦФИ код:   

Друга емисија дугорочнихобвезница. 
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6. Број, номинална вриједност хартија од вриједности и укупна вриједност емисије:  

Другом емисијом емитује се 50.000  обвезница, номиналне вриједности 100,00 КМ, 

укупне номиналне вриједности емисије 5.000.000,00 КМ; 

7. Доспијеће, висина камате, начин и рокови исплате главнице и начин одређивања 

дана плаћања: 

Доспијеће емисије је 10 (десет) година од дана регистрације обвезница из емисије у 

Централном регистру хартија од вриједности а.д. Бања Лука. Каматна стопа износи 4,40 % 

на годишњем нивоу. Током прве 3 (три) године исплаћиваће се полугодишње само камата 

(грејс период), а након тога главница и припадајући дио камате исплаћиваће се наредних 7 

(седам) година у једнаким полугодишњим ануитетима (2 ануитета годишње). Главница и 

припадајући дио камате исплаћиваће се у полугодишњим ануитетима (14 ануитета). Дан 

доспијећа главнице и камате по обвезници ће се рачунати од дана уписа емисије 

обвезница у Централном регистру. Уколико је посљедњи предвиђени дан исплате 

ануитета из обвезница нерадни дан, исплата ће се вршити првог наредног радног дана. 

Радни дан је дан који је утврђен као радни дан Централног регистра хартија од 

вриједности а.д. Бања Лука, те комерцијалних банака које обављају послове платног 

промета у Републици Српској и БиХ. Емитент ће своје финансијске обавезе према 

власницима обвезница измиривати посредством платног агента – Централни регистар 

хартија од вриједности а.д. Бања Лука, са сједиштем у Симе Шолаје 1, 78000 Бања Лука (у 

даљем тексту „Централни регистар“), уплатом на рачун за посебну намјену Централног 

регистра. Рок плаћања доспјелог ануитета од стране Емитента на рачун за посебну 

намјену Централног регистра износи 12 (дванаест) дана.Уплаћена средства, Централни 

Регистар ће исплатити на рачуне власника обвезница у року од 3 (три) радна дана од дана 

пријема средстава. Исплате власницима обвезница ће се вршити на њихове рачуне 

евидентиране у бази података Централног регистра. Даном уплате вриједности ануитета 

на рачун за посебну намјену Централног регистра Емитент је извршио своју обавезу 

исплате ануитета према власницима обвезница. 

8. Обезбјеђење:  

У циљу обезбјеђења уредног плаћања обавеза по основу емитованих обвезница из 

друге емисије, Емитент ће издати 20бланко мјеница и мјенично овлашћење, које ће 

предати Централном регистру, у складу са Процедурама у поступку обезбјеђења плаћања 

обавеза јединица локалне самоуправе као емитента по основу доспјелих ануитета из 

дужничких хартија од вриједности коришћењем мјенице („Процедуре“), усвојеним од 

стране Управног одбора Централног регистра, бр. УО-9387/17 од 26.07.2017. године, као и 

Процедурама о измјени и допуни Процедура у поступку обезбјеђења плаћања обавеза 

јединица локалне самоуправе као емитента по основу доспјелих ануитета из дужничких 
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хартија од вриједности коришћењем мјенице, усвојеним од стране Управног одбора 

Централног регистра бр. УО-14557/17, од дана 13.11.2017. године. 

У случају кашњења Емитента са исплатом ануитета, Централни регистар је 

овлашћен да, у име и за рачун власника обвезница, неопозиво, безусловно, без протеста и 

без трошкова попуни и комплетира садржину мјенице и све друге неопходне елементе на 

свакој мјеници, те да изврши наплату са свих рачуна општине код пословних банака на 

посебан рачун са којег ће се наплаћена средства ануитета у уговореном року дозначити 

власницима обвезница. 

Платни агент није овлашћен за наплату, обрачун и исплату законске затезне камате у 

мјеничном поступку пред банком, нити је овлашћен за предузимање других мјеничних 

радњи у поступцима пред надлежним судовима. 

У сврху остваривања права власника обвезница на наплату потраживања по основу 

доспјелог ануитета у судским поступцима, Емитент се обавезује да на захтјев власника 

обвезнице изда додатне мјенице власнику обвезница. 

9. Валутна клаузула:  

Конвертибилна марка (КМ) као званична валута у БиХ везана је за Еуро. Централна 

банка Босне и Херцеговине одржава монетарну стабилност у складу са "Currency board" 

aранжманом (1 КМ = 0,51129 ЕURO, односно 1 ЕURO = 1,95583 КМ), што значи да издаје 

домаћу валуту уз пуно покриће у слободним конвертибилним девизним средствима по 

фиксном курсу (1 КМ = 0,51129 ЕURO, односно 1 ЕURO = 1,95583 КМ). 

Ради очувања реалне вриједности, уколико дође до промјене курса КМ у односу на 

ЕURO, примјењиваће се валутна клаузула (прерачун КМ у ЕURO, односно ЕURO у КМ) 

по средњем курсу, а према курсној листи Централне банке БиХ на дан доспијећа ануитета; 

10. Укупан број и вриједност до сада емитованих обвезница:  

Емитент је до сада емитовао једну емисију обвезница, укупне номиналне 

вриједности 4.500.000,00 КМ, односно 45.000 обвезница номиналне вриједности 100 КМ. 

Доспијеће прве емисије је 10 (десет) година од дана уписа емисије у Централни регистар 

хартија од вриједности а.д. Бања Лука, односно од 10.06.2010. године. Каматна стопа 

износи 6% на годишњем нивоу. Исплата камате се врши у полугодишњим ануитетима, док 

је исплата главнице почела након истека грејс периода од 3 године, и исплаћује се, такође, 

полугодишње истовремено са исплатом припадајуће камате.  

11. Износ регистрованог основног капитала:  

 Општина Котор Варош, као јединица локалне самоуправе, нема основни капитал; 

12. Права и ограничења права из обвезница:  

  Право на поврат главнице и право на наплату припадајуће  камате; 
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13. Емисија се врши без кориштења права прече куповине. 

14. Продајна цијена и начин њеног утврђивања:  

Цијена по којој купци уписују и уплаћују обвезнице формираће се на берзи, по 

методи континуиране јавне понуде, у складу са Правилима Бањалучке берзе, с тим да ће 

продајни налог бити унесен по цијени од 100 КМ. Стандард повећања цијене је 0,01 КМ; 

15. Критеријум успјешности емисије:  

Емисија се сматра успјешном ако, у року од 30 дана  предвиђеном за упис и уплату, 

буде уписано и уплаћено најмање 60% обвезница понуђених у Јединственом проспекту; 

16. Вријеме почетка и завршетка уписа и уплате:  

Дан почетка уписа и уплате обвезница биће утврђен у јавном позиву за упис и 

уплату емисије обвезница, који ће бити објављен на Интернет страници Бањалучке берзе: 

www.blberza.com и у дневним новинама које се дистрибуирају на цијелој територији 

Републике Српске, у којем ће бити назначена мјеста на којима се Јединствени проспект 

може бесплатно добити, те адреса на којој се може бесплатно наручити поштом и 

Интернет адреса са које се може преузети. Упис и уплата ће трајати 30 дана; 

17. Мјесто уписа и уплате:  

Упис обвезница ће се вршити на Бањалучкој берзи, посредством овлаштених 

берзанских посредника на тржишту хартија од вриједности Републике Српске, у складу са 

радним временом овлаштених берзанских посредника. 

Уплате за куповину обвезница купци врше на рачун овлаштеног берзанског 

посредника на тржишту хартија од вриједности Републике Српске, посредством којег 

издају налог за упис обвезница. По реализацији куповног налога овлаштени берзански 

посредник трансферише износ новчаних средстава који одговара броју уписаних 

обвезница помножених са цијеном назначеном на налогу за упис на привремени 

намјенски рачун за депоновање уплата по основу куповине обвезница, отворен код једне 

од комерцијалних банака у Босни и Херцеговини. Подаци о банци и броју рачуна на који 

берзански посредници трансферишу уплате, биће објављени у Јавном позиву за упис и 

уплату емисије обвезница,а биће такође и доступниу просторијама Емитента/агента 

емисије. Средство плаћања је новац, конвертибилна марка (КМ). 

18. Назнака о задржаном праву емитента на одустајање од јавне понуде прије истека 

рока утврђеног за њихов упис и уплату:  

Емитент задржава право на завршетак поступка уписа и уплате обвезница уколико 

емисија буде у цјелости уписана и уплаћена прије истека рока утврђеног за њихов упис и 

уплату. 
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Емитент задржава право на одустајање од јавне понуде обвезница и прекид емисије 

прије истека рока за њихов упис и уплату; 

19. Начин и рокови поврата уплаћених средстава код одустајања од уписа и уплате 

или неуспјеле емисије:  

Свако лице које је уписало и уплатило обвезнице на основу података из 

Јединственог проспекта прије његове измјене има право да у року од петнаест дана од 

дана пријема измјена Јединственог проспекта откаже упис обвезница и затражи поврат 

уплаћеног износа. Уплаћени износ биће враћен купцу у року од три дана од дана пријема 

захтјева за поврат средстава. 

Уколико упис и уплата обвезница из друге емисије не буду извршени у складу са 

чланом 2, тачка 15. ове Одлуке, упис обвезница се поништава, а све извршене уплате биће 

враћене купцу у року од три дана од дана пријема рјешења Комисије за хартије од 

вриједности Републике Српске. 

20. Пријевремени откуп обвезница:  

Емитент може, у било које време, откупити обвезнице по било којој цијени на 

тржишту или на други начин, под условом да, у случају куповине јавном понудом, таква 

понуда буде једнако доступна свим власницима обвезница и да таква понуда буде у складу 

са законским одредбама. Ниједан власник обвезница није дужан прихватити понуду 

Емитента нити је дужан продати било који број обвезница којима располаже. За износ 

обвезница које је Емитент откупио прије датума исплате ануитета може се умањити износ 

неотплаћених обвезница на сљедећем датуму исплате ануитета по обвезници. 

III 

Агент друге емисије обвезница Општине Котор Варош је "Монет Брокер" а.д. Бања 

Лука. 

IV 

За спровођење ове Одлуке, као и за потписивање свих потребних уговора (банка, 

платни агент) надлежан је Начелник општине Котор Варош. 

V 

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

Општине Котор Варош, а примјењиваће се од дана пријема Сагласности Министарства 

финансија Републике Српске на задужење путем емисије муниципалних обвезница 

општине Котор Варош.  

 

Број:01-022-52/18                 ПРЕДСЈЕДНИК 

Дана:18.06.2018.године                                                      СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                                 Ибрахим Палић,с.р. 
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9 

На основу члана 62., 63. и 66. Закона о задуживању, дугу и гаранцијама Републике 

Српске („Службени гласник Републике Српске“, број: 71/12, 52/14 и 114/17), члана 39. 

став 2. тачка 25. Закона о локалној самоуправи („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 

18.06.2018. године, доноси  

ОДЛУКУ 

о дупуни Одлуке о кредитном задужењу Општине Котор Варош 

I 

У Одлуци о кредитном задужењу Општине Котор Варош („Службени гласник Општине 

Котор Варош“, број: 12/15, 7/16 и 10/17), по Хитном пројекту опоравка од поплава који се 

реализује путем међународне асоцијације за развој у оквиру средстава Свјетске банке, у 

тачки II, иза ставке „Санација и модернизација дионице пута Забрђе – Ново Село“ додаје 

се следећа ставка: 

„Санација пјешачке стазе и фекалне канализације, дионица Градски трг – мост Котор“ 

II 

За извршење ове одлуке задужује се начелник општине Котор Варош. 

III 

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

Општине Котор Варош“. 

 

Број: 01-022-50/18                                                                                   ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 18.06.2018. године                                                           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

             Ибрахим Палић,с.р. 

10 

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 18.06.2018. 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 
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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 10.07.2018. године, а објавиће се у „Службеном 

гласнику Општине Котор Варош“.  

 

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

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

Варош“, број: 4/18). 

 

О б р а з л о ж е њ е 

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

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: 01-022-53/18          ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 18.06.2018. године          СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Ибрахим Палић,с.р. 

11 

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 18.06.2018. године, доноси 

сљедећи  

 

З А К Љ У Ч А К 

о  усвајању Програма рада Туристичке организације Котор Варош за 2018. годину 

 

 

1. Скупштина општине Котор Варош усваја Програм рада Туристичке организације 

Котор Варош за 2018. годину. 
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2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном гласнику 

Општине Котор Варош". 

 

Број:01-022-59/18                                                                ПРЕДСЈЕДНИК  

Датум: 18.06.2018. године                              СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                      Ибрахим Палић,с.р. 

12 

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 18.06.2018. године, доноси 

сљедећи  

З А К Љ У Ч А К 

о  усвајању Програма рада Агенције за локални економски развој општине Котор Варош 

за 2018. годину 

 

1. Скупштина општине Котор Варош усваја Програм рада Агенције за локални 

економски развој општине Котор Варош за 2018. годину. 

 

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

гласнику Општине Котор Варош". 

 

Број:01-022-60/18                                                               ПРЕДСЈЕДНИК  

Датум: 18.06.2018. године                              СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                             Ибрахим Палић,с.р. 

 

13 

На основу члана 39. став (2) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 97/16), 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 18.06.2018. 

године, доноси сљедећи  

З А К Љ У Ч А К 

о  усвајању Консолидованог извјештаја о извршењу буџета Општине Котор Варош за 

период 01.01-31.12.2017. године   

 

1. Скупштина општине Котор Варош усваја Консолидовани извјештај о извршењу 

буџета Општине Котор Варош за период 01.01-31.12.2017. године. 

 

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

гласнику Општине Котор Варош". 

 

Број:01-022-71/18                                                                ПРЕДСЈЕДНИК  

Датум: 18.06.2018. године                              СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                      Ибрахим Палић,с.р. 
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14 

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 18.06.2018. године, доноси 

сљедећи  

 

З А К Љ У Ч А К 

о  усвајању Извјештаја о реализацији Плана имплементације Стратегије развоја општине 

Котор Варош за 2017. годину  

 

 

1. Скупштина општине Котор Варош усваја Извјештај о реализацији Плана 

имплементације Стратегије развоја општине Котор Варош за 2017. годину. 

 

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

гласнику Општине Котор Варош". 

 

 

Број:01-022-70/18                                                               ПРЕДСЈЕДНИК  

Датум: 18.06.2018. 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 18.06.2018. године, доноси 

сљедећи  

 

З А К Љ У Ч А К 

о  усвајању Извјештаја о реализацији Плана капиталних инвестиција општине Котор 

Варош за 2017. годину  

 

 

1. Скупштина општине Котор Варош усваја Извјештај о реализацији Плана 

капиталних инвестиција општине Котор Варош за 2017. годину. 

 

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

гласнику Општине Котор Варош". 

 

Број:01-022-69/18                                                               ПРЕДСЈЕДНИК  

Датум: 18.06.2018. 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 18.06.2018. године, доноси 

сљедећи  

 

З А К Љ У Ч А К 

о  усвајању Извјештаја о раду и активностима Ватрогасног друштва Котор Варош за 2017. 

годину са финансијским показатељима 

 

 

1. Скупштина општине Котор Варош усваја Извјештај о раду и активностима 

Ватрогасног друштва 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:01-022-68/18                                                               ПРЕДСЈЕДНИК  

Датум: 18.06.2018. 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 18.06.2018. године, доноси 

сљедећи  

 

З А К Љ У Ч А К 

о  усвајању Извјештаја о раду ЈУ „Центар за културу, спорт и информисање“ Котор Варош 

за 2017. годину са финансијским показатељима 

 

 

1. Скупштина општине Котор Варош усваја Извјештај о раду ЈУ „Центар за културу, 

спорт и информисање“ 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:01-022-67/18                                                               ПРЕДСЈЕДНИК  

Датум: 18.06.2018. 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 18.06.2018. године, доноси 

сљедећи  

 

З А К Љ У Ч А К 

о  усвајању Извјештаја о раду ЈУ „Центар за социјални рад“ Котор Варош за 2017. годину 

са финансијским показатељима 

 

 

1. Скупштина општине Котор Варош усваја Извјештај о раду ЈУ „Центар за социјални 

рад“ 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:01-022-66/18                                                               ПРЕДСЈЕДНИК  

Датум: 18.06.2018. 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 18.06.2018. године, доноси 

сљедећи  

 

З А К Љ У Ч А К 

о  усвајању Извјештаја о раду ЈЗУ Дом здравља „Свети Пантелејмон“ Котор Варош за 

2017. годину  

 

1. Скупштина општине Котор Варош усваја Извјештај о раду ЈЗУ Дом здравља 

„Свети Пантелејмон“ Котор Варош за 2017. годину. 

 

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

гласнику Општине Котор Варош". 

 

 

Број:01-022-65/18                                                               ПРЕДСЈЕДНИК  

Датум: 18.06.2018. 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 18.06.2018. године, доноси 

сљедећи  

 

З А К Љ У Ч А К 

о  усвајању Информације о газдовању шумама на подручју општине Котор Варош у 2017. 

години 

 

 

1. Скупштина општине Котор Варош усваја Информацију о газдовању шумама на 

подручју општине Котор Варош у 2017. години. 

 

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

гласнику Општине Котор Варош". 

 

Број:01-022-64/18                                                               ПРЕДСЈЕДНИК  

Датум: 18.06.2018. 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 18.06.2018. године, доноси 

сљедећи  

 

З А К Љ У Ч А К 

о  усвајању Информације о остваривању права бораца, РВИ и породица погинулих бораца 

у 2017. години 

 

 

1. Скупштина општине Котор Варош усваја Информацију о остваривању права 

бораца, РВИ и породица погинулих бораца у 2017. години. 

 

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

гласнику Општине Котор Варош". 

 

 

Број:01-022-63/18                                                                ПРЕДСЈЕДНИК  

Датум: 18.06.2018. 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 18.06.2018. године, доноси 

сљедећи  

 

З А К Љ У Ч А К 

о  усвајању Информације о спровођењу Одлуке о комуналном реду у 2017. години 

 

 

1. Скупштина општине Котор Варош усваја Информацију о спровођењу Одлуке о 

комуналном реду у 2017. години. 

 

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

гласнику Општине Котор Варош". 

 

 

Број:01-022-62/18                                                               ПРЕДСЈЕДНИК  

Датум: 18.06.2018. 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 18.06.2018. године, доноси 

сљедећи  

 

З А К Љ У Ч А К 

о  усвајању Информације о реализацији Програма рада Скупштине општине за 2017. 

годину 

 

 

1. Скупштина општине Котор Варош усваја Информацију о реализацији Програма 

рада Скупштине општине за 2017. годину. 

 

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

гласнику Општине Котор Варош". 

 

 

Број:01-022-61/18                                                                 ПРЕДСЈЕДНИК  

Датум: 18.06.2018. године                             СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                      Ибрахим Палић,с.р. 
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АКТИ НАЧЕЛНИКА 

 

1 

На основу члана 72. став 2. Закона о задуживању, дугу и гаранцијама Републике 

Српске (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 71/12 , 52/14 и 114/17), Општина 

Котор Варош  о б ј а в љ у ј е 

 

ИЗВЈЕШТАЈ 

о стању дуга и гаранција Општине Котор Варош 

на дан 31.12.2017. године 

А - Дугорочни кредити  

Стање дуга Општине Котор Варош, на дан 31.12.2017. године, износи укупно 5.928.158,28 

КМ (главница 4.603.159,01 КМ и камата 1.324.999,27 КМ), и то по основу сљедећих 

дугорочних обавеза: 

 

1)  Кредит по основу емисије обвезница: 

- сврха задужења:капиталне инвестиције 

- износ укупног задужења: 6.387.159,36 КМ (главница 4.500.000,00 КМ, камата 

1.887.159,36 КМ) 

- повучена средства од кредита: 4.500.000,00 КМ, 

- валута: КМ, 

- каматна стопа: на годишњем нивоу  6,00% 

- период задужења: 10 година, 

- отплаћени износ: 3.881.706,16 КМ (главница 2.161.978,25 КМ, камата 1.719.727,91 КМ) 

- стање дуга: 2.505.453,20 КМ (главница 2.338.021,75 КМ, камата 167.431,45 КМ). 

 

2)  Кредит Европске инвестиционе банке по пројекту  „Водовод и канализација Републике 

Српске” путем Уговора о преносу кредитних средстава између Министарства финансија 

Републике Српске и општине Котор Варош: 

-сврха задужења: Реконструкција и санација градске водоводне мреже и проширење 

канализационе       мреже у општини Котор Варош, 

- износ укупног задужења: 2.990.603,70 КМ (главница 1.998.858,26 КМ, камата 991.745,44 

КМ), 

- валута: КМ, 

- камата 4,55% (3мEURIBOR) 

- период задужења: 25 година, 

- грејс период: 8 година, 

- отплаћени износ: 23.008,75 КМ ( камата) 

- стање дуга: 2.445.290,89 KM (повучени износ главнице 1.476.554,01 КМ, камата 

968.736,86 KM .   
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3)  Кредит Свјетке банке-Међународне асоцијације за развој по  „Хитном пројекту 

опоравка од поплава” путем Уговора о под-кредиту бр.6 од 22.10.2015.године о преносу 

кредитних средстава између Министарства финансија Републике Српске и општине Котор 

Варош: 

- сврха задужења: Санација и реконструкција локалне инфраструктуре оштећене усљед 

поплава у општини Котор Варош, 

- износ укупног задужења:1.342.352,22 КМ (главница 1.146.153,52 КМ-440.000,00 SDR, 

камата 196.198,70 КМ ), 

- валута: КМ, 

- камата:1,25% годишње, 

- период задужења: 25 година, 

- грејс период: 5 година, 

-отплаћени износ: 7.367,74 КМ ( камата ) 

-стање дуга: 977.414,19 КМ (повучени износ главнице 788.583,23 КМ-339.542,29 

SDR,камата 188.830,96 КМ). 

Укупан износ задужења под тачком 2 и 3 биће дефинисан коначним ануитетним планом 

по повлачењу укупног износа уговорених средстава. 

 

Б) Издате гаранције 

-ЈП Де-пот Бања Лука, по основу кредитног задужења, издата гаранција  15.07.2010. 

године у износу од 880,12 КМ (450 EUR), на период отплате главнице 15.12.2016-

15.06.2018.године. 

 

Број:02-014-194/18                                                               НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Датум: 11.06.2018. године                                                          Зденко Сакан,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 31.05.2018. године, д о н о с и 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

О ОДОБРЕЊУ  РЕАЛОКАЦИЈЕ СРЕДСТАВА 

 

1. Одобрава се  реалокација  средстава буџетском кориснику општине Котор Варош – 

Одјељење за инспекцијске послове  ( организациони код  00530220) у планираном 

оквиру за 2018. годину  у износу од 100,00 KM. 

 

2. Реалокација средстава  из тачке 1. биће извршена са позиције 412900-остали 

расходи на позицију 412600-расходи по основу путовања и смјештаја у оквиру исте 

потрошачке јединице. 
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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 : 05-403-9/17-10 

Датум: 31.05.2018. 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 31.05.2018. године, д о н о с и 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

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 2.715,88 KM. 

 

2. Реалокација средстава  из тачке 1. биће извршена са позиције: 

 412400-расходи за материјал за посебне намјене 

 на позиције: 

411300-расходи за плату за вријме боловања који се не рефундирају у износу од 

578,88 КМ,  

419100-расходи по судским рјешењима у износу од 25,00 КМ и 

638100-издаци за накнаду плате за породиљско одсуство у износу од  2.112,00 

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 : 05-403-9/17-9 

Датум: 31.05.2018. 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 24.05.2018. године, д о н о с и 
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Р Ј Е Ш Е Њ Е 

О ОДОБРЕЊУ  РЕАЛОКАЦИЈЕ СРЕДСТАВА 

 

1. Одобрава се  реалокација  средстава буџетском кориснику општине Котор Варош – 

Начелник општине  ( организациони код  00530120) у планираном оквиру за 2018. 

годину  у износу од 2.936,00 KM. 

 

2. Реалокација средстава  из тачке 1. биће извршена са позиција: 

 

 412900-расходи по основу организације, пријема и манифестација 

 на позицију 412900-расходи по основу организације, пријема и 

манифестација у оквиру потрошачке јединице Скупштине (организациони 

код 00530110) . 

 

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 : 05-403-9/17-8 

Датум: 24.05.2018. године      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                Зденко Сакан,с.р.          

5 

На основу члана 59. став 1. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 97/16) и члана 15.  и 16. Правилника о процјени потреба и 

усмјеравању дјеце и омладине са сметњама у развоју („Службени гласник Републике 

Српске“, број: 117/12 и 16/18), начелник општине  д о н о с и  

 

Рјешење 

о именовању Првостепене стручне комисије за процјену потреба и усмјеравање дјеце и 

омладине са сметњама у развоју  

 

1. Именује се Првостепена стручна комисија за процјену потреба и усмјеравање дјеце 

и омладине са сметњама у развоју (у даљем тексту: комисија), у саставу: 

- Драже Обрадовић, доктор породичне медицине, предсједник комисије 

- Бранислава Вучановић, дипломирани педагог, члан 

- Данијела Тешановић, дипломирани психолог, члан 

- Биљана Зебић, дипломирани дефектолог, члан 

- Бојана Хајваз, дипломирани социјални радник, координатор комисије. 

 

2. Радом комисије руководи предсједник у складу са пословником о раду. Kомисија 

даје налаз и мишљење само уколико ради у пуном саставу. Комсија ће у року од 15 

дана од дана ступања на снагу овог рјешења донијети Пословник о раду, којим ће 

се детаљно утврдити начин рада комисије. 
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3. Предсједнику и члановима комисије припада накнада за рад, и то 25 КМ по 

ријешеном предмету предсједнику, а 20 КМ по ријешеном предмету члану 

комисије.  

 

4. Послове координације врши координатор комисије. Под пословима координације 

подразумијевају се сљедећи послови: административни, стручни и послови 

координације између чланова комисије и лица у поступку процјене потреба и 

усмјеравања. Координатор комисије прикупља медицинску, психолошку, 

дефектолошку, педагошку, социјалну и другу документацију која је неопходна за 

вођење поступка у сврху процјене потреба и усмјеравања лица са сметњама, 

потпуну документацију доставља предсједнику комисије, прати рад комисије и 

обавља и друге послове према потребама комисије. Обављање административних 

послова ће се детаљније регулисати Пословником о раду. 

 

5. О извршењу овог рјешења стараће се ЈУ „Центар за социјални рад“ Котор Варош.  

 

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

гласнику Општине Котор Варош“. 
 

Достављено: 

- ЈУ „Центар за социјални рад“ Котор Варош  

- Именованима 

- А/а 

 

Број:  02-014-179/18          НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Датум: 01.06.2018. године            Зденко Сакан,с.р.   
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Р.бр                                                        САДРЖАЈ                                                          Стр 

 

АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

1. Годишњи план о коришћењу средстава накнаде на основу продаје 

шумских дрвних сортимената у 2018. години 

      1 

2. Одлука о приступању изради Регулационог плана - „Брегови 2“ Котор 

Варош 

 

      2 

3. Одлука о приступању изради измјене Регулационог плана - „Спортек“ 

Котор Варош  

      4 

4. Одлука о приступању изради измјене Регулационог плана - „Камена 

кућа“ Котор Варош 

 

      6 

5. Одлука о приступању изради Регулационог плана - „Брегови 1“ Котор 

Варош 

 

      8 

6. Одлука о расписивању jавног конкурса за избор предсједника и чланова 

Одбора за жалбе Општине Котор-Варош 

      10 

7. Одлука о дугорочном задужењу Општине Котор Варош путем друге 

емисије обвезница 

      11 

8. Одлука о другој емисији обвезница јавном понудом       14 

9. Одлука о дупуни Одлуке о кредитном задужењу Општине Котор Варош       19 

10. Рјешење о именовању вршиоца дужности начелника Одјељења за 

привреду 

      19 

11. Закључак о  усвајању Програма рада Туристичке организације Котор 

Варош за 2018. годину 

      20 

12. Закључак о  усвајању Програма рада Агенције за локални економски 

развој општине Котор Варош за 2018. годину 

      21 

13. Закључак о  усвајању Консолидованог извјештаја о извршењу буџета 

Општине Котор Варош за период 01.01-31.12.2017. године   

      21 

14. Закључак о  усвајању Извјештаја о реализацији Плана имплементације 

Стратегије развоја општине Котор Варош за 2017. годину 

      22 
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САДРЖАЈ 

 

15. Закључак о  усвајању Извјештаја о реализацији Плана капиталних 

инвестиција општине Котор Варош за 2017. годину 

      22 

16. Закључак о  усвајању Извјештаја о раду и активностима Ватрогасног 

друштва Котор Варош за 2017. годину са финансијским показатељима 

      23 

17. Закључак о  усвајању Извјештаја о раду ЈУ „Центар за културу, спорт и 

информисање“ Котор Варош за 2017. годину са финансијским 

показатељима 

      23 

18. Закључак о  усвајању Извјештаја о раду ЈУ „Центар за социјални рад“ 

Котор Варош за 2017. годину са финансијским показатељима 

      24 

19. Закључак о  усвајању Извјештаја о раду ЈЗУ Дом здравља „Свети 

Пантелејмон“ Котор Варош за 2017. годину 

      24 

20. Закључак о  усвајању Информације о газдовању шумама на подручју 

општине Котор Варош у 2017. години 

      25 

21. Закључак о  усвајању Информације о остваривању права бораца, РВИ и 

породица погинулих бораца у 2017. години 

      25 

22. Закључак о  усвајању Информације о спровођењу Одлуке о комуналном 

реду у 2017. години 

      26 

23. Закључак о  усвајању Информације о реализацији Програма рада 

Скупштине општине за 2017. годину 

      26 

   

 АКТИ НАЧЕЛНИКА        

1. Извјештај о стању дуга и гаранција Општине Котор Варош на дан 

31.12.2017. године 

      27 

2.-

4. 

Рјешење о одобрењу  реалокације средстава    28-30 

5. Рјешење о именовању Првостепене стручне комисије за процјену 

потреба и усмјеравање дјеце и омладине са сметњама у развоју 

      30 

 

 


