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На основу члана 82. став 2. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник
Републике Српске", број: 97/16), члана 87. Статута Општине Котор Варош ("Службени
гласник Општине Котор Варош", број: 10/17) и члана 109. и 110. Пословника о раду
Скупштине општине Котор Варош („Службени гласник Општине Котор Варош“ број:
17/17) Скупштина општине Котор Варош на сједници одржаној дана 27.12.2018. године
доноси

ПРОГРАМ РАДА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КОТОР ВАРОШ ЗА 2019. ГОДИНУ
УВОД
Општина је основна територијална јединица локалне самоуправе. Да би остварила своју
Уставом и Законом утврђену улогу и обезбједила на свом подручју провођење Устава и
Закона, неопходно је обезбједити функционисање локалних органа власти.
За извршавање Уставом и Законом утврђених обавеза и што ефикасније функционисање
локалне самоуправе, неопходно је годишње планирање рада Скупштине општине као
највишег законодавног органа власти на подручју Општине.
Програм рада Скупштине општине обухвата разматрање свих оних питања из
надлежности Општине, која су од битног значаја за задовољавање потреба грађана и
остваривање њихових права и извршавање грађанских обавеза регулисаних Уставом ,
законима, као и подзаконским актима и одлукама које доноси Скупштина општине и њени
органи, а на основу закона.
Скупштина општине Котор Варош у 2019. години своју активност и активност локалних
органа власти усмјериће на:
- Досљедно провођење Устава и закона,
- Ефикаснији рад локалних органа власти ,
- Одржавање и изградњу комуналне инфраструктуре на подручју општине,
- Функционисање образовања, здравства, културе и физичке културе,
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- Друга питања од значаја за грађане општине Котор Варош, која се појаве као актуелна.
На реализацији наведених активности радиће Скупштина општине, начелник општине,
надлежни органи општинске управе , радна тијела Скупштине општине, као и други
органи, организације и институције које дјелују на подручју општине.
Начелник општине, други предлагачи материјала и обрађивачи, дужни су да се
придржавају датих рокова и да своје програме рада ускладе са овим Програмом.
Програм рада остаје отворен током цијеле године за све образложене приједлоге,
примједбе и сугестије од интереса за грађане, установе, институције и друге субјекте.
Разрадом планираних задатака утврђује се рок за достављање материјала Стручној служби
Скупштине општине, носиоци припреме материјала (обрађивачи) и вријеме разматрања
наведених питања.
Програм рада обухвата три групе питања:
- нормативно-правног карактера,
- извјештајно-информативног карактера,
- програмско-развојног садржаја.
I ТРОМЈЕСЕЧЈЕ
1. Одлука о утврђивању просјечне коначне грађевинске цијене по 1 м2 за
израчунавање висине ренте за градско грађевинско земљиште у 2019. години
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за стамбено-комуналне послове
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
РОК:
10. јануар 2019. године
2. Одлука о вриједности бода за плаћање комуналне накнаде у 2019. години
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за стамбено-комуналне послове
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
РОК:
10. јануар 2019. године
3. Програм рада ЈУ Центар за социјални рад Котор Варош за 2019. годину
ОБРАЂИВАЧ: Центар за социјални рад Котор-Варош
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
РОК:
10. фебруар 2019. године
4. Програм рада ЈУ Центар за културу, спорт и информисање Котор Варош за 2019.
годину
ОБРАЂИВАЧ: ЈУ Центар за културу, спорт и информисање Котор Варош
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
РОК:
10. фебруар 2019. године
5. Програм рада Туристичке организације општине Котор Варош за 2019. годину
ОБРАЂИВАЧ: Туристичка организација општине Котор Варош
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
РОК:
10. фебруар 2019. године
6. Програм рада Агенције за локални економски развој општине Котор Варош за
2019. годину
ОБРАЂИВАЧ: Агенција за локални економски развој
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ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
РОК:
10. фебруар 2019. године
7. Програм утрошка намјенских средстава од водних накнада
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
РОК:
10. фебруар 2019. године
8. Програм о одржавању локалних и некатегорисаних путева на подручју општине
Котор Варош за 2019. годину
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за стамбено-комуналне послове
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
РОК:
10. фебруар 2019. године
9. Програм уређења грађевинског земљишта за 2019. годину
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за стамбено-комуналне послове
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
РОК:
10. фебруар 2019. године
10. Програм чишћења и одржавања јавних површина на подручју мјесних заједница
за 2019. годину
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за стамбено-комуналне послове
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
РОК:
10. фебруар 2019. године
11. Програм чишћења и одржавања јавних површина на подручју
Варош за 2019. годину
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за стамбено-комуналне послове
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
РОК:
10. фебруар 2019. године.

града Котор

12. Програм утрошка намјенских средстава од издатих пољопривредних сагласности
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
РОК:
10. фебруар 2019. године
13. Програм утрошка намјенских средстава од издатих концесија
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
РОК:
10. фебруар 2019. године
14. Годишњи план о утрошку намјенских средстава од накнаде за продају шумских
дрвних сортимената
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
РОК:
10. март 2019. године
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15. Информација о остваривању права РВИ и породица погинулих бораца у 2018.
години
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за општу управу
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
РОК:
10. март 2019. године
16. Информација о стању јавне безбједности на подручју општине Котор Варош у
2018. години
ОБРАЂИВАЧ: Станица јавне безбједности Котор Варош
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
РОК:
10. март 2019. године
17. Информација о газдовању шумама на подручју општине Котор Варош у
2018. години
ОБРАЂИВАЧ: ЈПШ "Шуме Републике Српске", ШГ "Врбања" Котор Варош
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
РОК:
10. март 2019. године
18. Информација о раду спортских организација са
финансијских средстава у 2018. години
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за друштвене дјелатности
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
РОК:
10. март 2019. године

прегледом

утрошка

19. Информација о реализацији Програма рада Скупштине општине Котор Варош за
2018. годину
ОБРАЂИВАЧ: Стручна служба СО-е
ПРЕДЛАГАЧ: Предсједник Скупштине
РОК:
10. март 2019. године
20. Информација о додјели субвенција у области пољопривреде, сточарства и
воћарства на подручју општине Котор Варош за 2018. годину
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
РОК:
10. март 2019. године
21. Извјештај о раду Борачке организације са финансијским показатељима
ОБРАЂИВАЧ: Борачка организација
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
РОК:
10. март 2019. године
22. Програм рада ЈЗУ Дом здравља „Свети Пантелејмон“ Котор Варош за
2019. годину
ОБРАЂИВАЧ: ЈЗУ Дом здравља „Свети Пантелејмон“ Котор Варош
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
РОК:
10. март 2019. године
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23. Финансијски план ЈЗУ Дом здравља „Свети Пантелејмон“ Котор Варош за 2019.
годину
ОБРАЂИВАЧ: ЈЗУ Дом здравља „Свети Пантелејмон“ Котор Варош
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
РОК:
10. март 2019. године
II ТРОМЈЕСЕЧЈЕ
24. Извјештај о раду ЈУ Народна библиотека Котор Варош за 2018. годину са
финансијским показатељима
ОБРАЂИВАЧ: Народна библиотека Котор Варош
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
РОК:
10. април 2019. године
25. Извјештај о раду Јавне установе "Центар за културу, спорт и информисање"
Котор Варош за 2018. годину са финансијским показатељима
ОБРАЂИВАЧ: ЈУ "Центар за културу, спорт и информисање" Котор Варош
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
РОК:
10. април 2019. године
26. Извјештај о раду Центра за социјални рад Котор Варош за 2018. годину са
финансијским показатељима
ОБРАЂИВАЧ: Центар за социјални рад
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
РОК:
10. април 2019. године
27. Извјештај о пословању ЈЗУ Дом здравља "Свети Пантелејмон" Котор Варош за
2018. годину са финансијским показатељима
ОБРАЂИВАЧ: ЈЗУ Дом здравља "Свети Пантелејмон" Котор Варош
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
РОК:
10. април 2019. године
28. Извјештај о раду и активностима Ватрогасног друштва Котор Варош за 2018.
годину са финансијским показатељима
ОБРАЂИВАЧ: Ватрогасно друштво Котор Варош
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
РОК:
10. април 2019. године
29. Извјештај о раду управних и надзорних одбора у установама и предузећима чији
је оснивач Скупштина општине Котор Варош
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за друштвене дјелатности
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
РОК:
10. април 2019. године
30. Годишњи план капиталних инвестиција општине Котор Варош за 2019. годину
ОБРАЂИВАЧ: Одсјек за развој
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
РОК:
10. април 2019. године
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31. План капиталних инвестиција општине Котор Варош за период 2019-2023. године
ОБРАЂИВАЧ: Одсјек за развој
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
РОК:
10. април 2019. године
32. Годишњи план имплементације Стратегије развоја општине Котор Варош за
2019.годину
ОБРАЂИВАЧ: Одсјек за развој
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
РОК:
10. април 2019. године
33. План имплементације Стратегије развоја општине Котор Варош 2019-2021.
године
ОБРАЂИВАЧ: Одсјек за развој
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
РОК:
10. април 2019. године
34. Одлука о усвајању извјештаја о извршењу буџета Општине Котор Варош за 2018.
годину
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за финансије
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
РОК:
10. мај 2019. године
35. Извјештај о раду начелника Општине у 2018. години
ОБРАЂИВАЧ: Кабинет начелника општине
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
РОК:
10. мај 2019. године
36. Извјештај о раду Општинске управе Општине Котор Варош у 2018. години
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за општу управу
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
РОК:
10. мај 2019. године
37. Информација о стању у области запошљавања на подручју општине Котор Варош
у 2018. години
ОБРАЂИВАЧ: Завод за запошљавање ПЈ Котор Варош
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
РОК:
10. мај 2019. године
38. Информација о раду невладиног сектора на подручју општине Котор Варош са
прегледом утрошка финансијских средстава из буџета општине за 2018. годину
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за друштвене дјелатности
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
РОК:
10. мај 2019. године
39. Информација о стању и одржавању локалних и некатегорисаних путева на
подручју општине Котор Варош за 2018. годину
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ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за стамбено-комуналне послове
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
РОК:
10. мај 2019. године
40. Информација о спровођењу Одлуке о комуналном реду у 2018. години
ОБРАЂИВАЧ: Одсјек за инспекцијске послове и комуналну полицију
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
РОК:
10. мај 2019. године
41. Информација о условима и начину кориштења јавне расвјете на општинском
територијалном подручју са приједлогом мјера
ОБРАЂИВАЧ: Одсјек за инспекцијске послове и комуналну полицију
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
РОК:
10. мај 2019. године
42. Извјештај о раду Туристичке организације општине Котор Варош за 2018. годину
са финансијским показатељима
ОБРАЂИВАЧ: Туристичка организација општине Котор Варош
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
РОК:
10. мај 2019. године
43. Извјештај о раду Агенције за локални економски развој општине Котор Варош за
2018. годину са финансијским показатељима
ОБРАЂИВАЧ: Агенција за локални економски развој
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
РОК:
10. мај 2019. године
44. Информација о условима и начину одвијања превоза путника на подручју
општине Котор Варош у 2018. години
ОБРАЂИВАЧ: Одсјек за инспекцијске послове и комуналну полицију
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
РОК:
10. јун 2019. године
45. Информација о извршеном упису ученика на подручју општине Котор Варош за
школску 2019/20 годину
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за друштвене дјелатности
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
РОК:
10. јун 2019. године
46. Информација о реализованој прољетној сјетви, условима и припремама за жетву
стрвних жита у 2019. години
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
РОК:
10. јун 2019. године
47. Извјештај о реализацији Плана капиталних инвестиција општине Котор Варош
за 2018.годину
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ОБРАЂИВАЧ: Одсјек за развој
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
РОК:
10. јун 2019. године
48. Извјештај о реализацији Плана имплементације Стратегије развоја општине
Котор Варош за 2018.годину
ОБРАЂИВАЧ: Одсјек за развој
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
РОК:
10. јун 2019. године
III ТРОМЈЕСЕЧЈЕ
49. Извјештај о раду службе цивилне заштите Котор Варош за 2018. годину
ОБРАЂИВАЧ: Самостални стручни сарадник за послове цивилне заштите
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
РОК:
10. јул 2019. године
50. Информација о спровођењу Одлуке о условима и начину кориштења јавних
паркиралишта у градском подручју у 2018. години
ОБРАЂИВАЧ: Одсјек за инспекцијске послове и комуналну полицију
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
РОК:
10. јул 2019.године
51. Информација о стипендирању ђака и студената на подручју општине Котор
Варош у 2019. години
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за друштвене дјелатности
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
РОК:
10. јул 2019. године
52. Информација о развојним програмима у земљи и региону, услови и могућности
учешћа општине Котор Варош
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
РОК:
10. јул 2019. године
53. Информација о пословању привредних субјеката општине Котор Варош за 2018.
годину са приједлогом мјера за побољшање стања
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
РОК:
10. јул 2019. године
ПАУЗА У ЗАСЈЕДАЊУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Август мјесец 2019. године
54. Програм зимског одржавања путева на подручју општине Котор Варош
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за стамбено-комуналне послове
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
РОК:
10. септембар 2019. године
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55. Извјештај о оствареним приходима и извршеним расходима буџета општине
Котор Варош за период 01.01.-30.06.2019. године
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за финансије
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
РОК:
10. септембар 2019. године
56. Информација о снабдијевању питком водом из градског водовода и квалитету
воде у 2018. години
ОБРАЂИВАЧ: КП „Бобас“ а.д. Котор Варош
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
РОК:
10. септембар 2019. године
57. Информација о одвозу смећа у 2018. години
ОБРАЂИВАЧ: КП „Бобас“ а.д. Котор Варош
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
РОК:
10. септембар 2019. године
58. Извјештај о пословању Комуналног предузећа "Бобас"а.д. Котор Варош у 2018.
години са финансијским показатељима
ОБРАЂИВАЧ: Комунално предузеће "Бобас" а.д. Котор Варош
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
РОК:
10. септембар 2019. године
59. Годишњи програм рада Дјечијег вртића "Лариса Шугић" Котор Варош за радну
2019/20 годину
ОБРАЂИВАЧ: Дјечији вртић "Лариса Шугић" Котор Варош
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
РОК:
10. септембар 2019. године
60. Извјештај о раду Дјечијег вртића "Лариса Шугић" Котор Варош за радну 2018/19
годину са финансијским показатељима за календарску 2018. годину
ОБРАЂИВАЧ: Дјечији вртић "Лариса Шугић" Котор Варош
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
РОК:
10. септембар 2018. године
IV ТРОМЈЕСЕЧЈЕ
61. Информација о реализацији програма рада васпитно-образовних установа на
подручју општине Котор Варош на крају школске 2018/19 године
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за друштвене дјелатности
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
РОК:
10. октобар 2019. године
62. Информација о оствареним инвестицијама у 2018. години и инвестицијама у току
у привредном и јавном сектору општине Котор Варош
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
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10. новембар 2019. године

63. Приједлог Одлуке о буџету Општине Котор Варош за 2020. годину
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за финансије
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
РОК:
15. децембар 2019. године
64. Програм рада Скупштине општине Котор Варош за 2020. годину
ОБРАЂИВАЧ: Стручна служба Скупштине општине
ПРЕДЛАГАЧ: Предсједник Скупштине општине
РОК:
15. децембар 2019. године
65. Одлука о утврђивању пореске стопе за опорезивање непокретности на подручју
општине Котор Варош у 2020. години
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за финансије
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
РОК:
15. децембар 2019. године
66. Одлука о висини вриједности непокретности на подручју општине Котор Варош
за потребе утврђивања пореза на непокретности у 2020. години
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за финансије
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
РОК:
15. децембар 2019. године
Поред питања наведених у Програму, а која чине основу за рад, Скупштина општине ће
разматрати и друга питања која произилазе из закона и других прописа, као и питања која
се у свакодневној активности општинских органа појаве као актуелна, а у надлежности су
Скупштине општине.
Број: 01-022-140/18
Датум: 27.12.2018. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Ибрахим Палић,с.р.

2
На основу члана 39. став 2. тачка 26. а у вези са чланом 52. став 1. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16) и члана 36. став (2) тачка
28) Статута Општине Котор Варош („Службени гласник Општине Котор Варош”, број:
10/17), Скупштина Општине на сједници одржаној 27.12.2018. године донијела је
ПОСЛОВНИК
О ДОПУНИ ПОСЛОВНИКА О РАДУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КОТОР ВАРОШ
Члан 1.
У члану 54. Пословника о раду Скупштине општине Котор Варош („Службени
гласник Општине Котор Варош“, број: 17/17), у члану 54. ставу (1) иза тачке 6) додају се
нове тачке:
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7) разматра нацрт и приједлог стратегије развоја општине Котор Варош и доставља СО
мишљење о документу стратегије;
8) разматра нацрт/приједлог плана имплементације стратегије (1+2) и доставља СО
мишљење о плану;
9) разматра нацрт/приједлог других развојних докумената (стратегија, планова, политика
од значаја за развој општине) и доставља СО мишљење о њиховој усклађености са
стратегијом развоја;
10) разматра извјештаје о реализацији стратегије развоја и других развојних докумената и
доставља СО мишљење о извјештајима;
11) може да покрене иницијативу за израду и ревидирање стратегије развоја и других
развојних докумената са одговарајућим планом имплементације;
12) може да покрене иницијативу за израду и разматрање извјештаја о реализацији
стратегије развоја и других развојних докумената;
Досадашња тачка 7) постаје тачка 13).
Члан 2.
Овај пословник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном
гласнику Општине Котор Варош“.
Број: 01-022-139/18
Датум: 27.12.2018. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Ибрахим Палић,с.р.

3
На основу члана 2. и 7. Закона о комуналним таксама (,,Службени гласник
Републике Српске“, број: 4/12), члана 39. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Српске“, број: 97/16), те члана 36. Статута Општине Котор Варош
(„Службени гласник Општине Котор Варош“, број: 10/17), Скупштина Oпштине Котор
Варош, на сједници одржаној дана 27.12.2018.године, донијела је
ОДЛУКУ
о измјени Одлуке о комуналним таксама
I
У Одлуци о комуналним таксама („Службени гласник Општине Котор Варош“, број: 7/16)
у тачки IX – Тарифни број 8. одјељак I подтачка 37. ријечи
„Привредна друштва из области трговине на велико и мало...........................800,00 КМ“
мијењају се и гласе
„Привредна друштва из области трговине на велико и мало...........................400,00 КМ“
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II
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику
Општине Котор Варош“
Број: 01-022-128/18
Датум: 27.12.2018. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Ибрахим Палић,с.р.

4
Нa oснoву члaнова 4. и 8. Зaкoнa o пoрeзу нa нeпoкрeтнoсти („Службeни глaсник
Рeпубликe Српскe“, брoj: 91/15), члaнa 39. Зaкoнa o лoкaлнoj сaмoупрaви („Службeни
глaсник Рeпубликe Српскe“, брoj 97/16), и члaнa 36. Стaтутa општине Котор Варош
(„Службeни глaсник општине Котор Варош“, брoj 10/17), Скупштинa општине Котор
Варош, нa сjeдници oдржaнoj дaнa 27.12.2018. гoдинe, дoнoси:
OДЛУКУ
o утврђивaњу пoрeскe стoпe зa oпoрeзивaњe нeпoкрeтнoсти нa пoдручjу општине Котор
Варош у 2019. гoдини
I
Oвoм oдлукoм утврђуje сe стoпa зa oпoрeзивaњe нeпoкрeтнoсти кoje сe нaлaзe нa пoдручjу
општине Котор Варош зa 2019. гoдину у висини 0,06%.
II
Пoрeскa стoпa зa нeпoкрeтнoсти у кojимa сe нeпoсрeднo oбaвљa прoизвoднa дjeлaтнoст
изнoси 0,06%.
III
Нeпoкрeтнoсти у смислу тaчкe I означавају зeмљиштe сa свим oним штo je трajнo спojeнo
сa њим или штo je изгрaђeнo нa пoвршини зeмљиштa, изнaд или испoд зeмљиштa.
IV
Нeпoкрeтнoсти под тачком II означавају oбjeкте зa прoизвoдњу и oбjeкте зa склaдиштeњe
сирoвинa, пoлупрoизвoдa и гoтoвих прoизвoдa, укoликo чинe зaoкружeну прoизвoдну
цjeлину.
V
Пoрeскa упрaвa утврђуje пoрeску oснoвицу нa oснoву Oдлукe o висини вриjeднoсти
нeпoкрeтнoсти пo зoнaмa и кaрaктeристикaмa нeпoкрeтнoсти из приjaвe зa упис у
Фискaлни рeгистaр нeпoкрeтнoсти.
VI
Oвa oдлукa ступa нa снaгу oсмoг дaнa oд oбjaвљивaњa у „Службeнoм глaснику Општине
Котор Варош“.
Брoj: 01-022-129/18
Датум: 27.12.2018. године

ПРEДСJEДНИК
СКУПШTИНE ОПШТИНЕ
Ибрахим Палић,с.р.
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5
Нa oснoву члaнa 4. и 8. Зaкoнa o пoрeзу нa нeпoкрeтнoсти („Службeни глaсник
Рeпубликe Српскe“ брoj: 91/15), члaнa 39. Зaкoнa o лoкaлнoj сaмoупрaви („Службeни
глaсник Рeпубликe Српскe“, брoj 97/16), члaнa 36. Стaтутa Oпштинe Котор Варош
(„Службeни глaсник Oпштинe Котор Варош“, брoj: 10/17) Скупштинa општинe Котор
Варош, нa сjeдници oдржaнoj дана 27.12.2018. године, дoнoси
OДЛУКУ
o висини вриjeднoсти нeпoкрeтнoсти нa пoдручjу општинe Котор Варош зa пoтрeбe
утврђивaњa пoрeзa нa нeпoкрeтнoсти у 2019. гoдини
I
Oвoм oдлукoм сe утврђуje висинa вриjeднoсти нeпoкрeтнoсти нa пoдручjу oпштинe Котор
Варош, кoja ћe бити кoриштeнa у сврху утврђивaњa пoрeзa нa нeпoкрeтнoсти у 2019.
гoдини.
II
Нeпoкрeтнoсти у смислу члaнa 2. стaв 1. тaчкa 4. Зaкoнa o пoрeзу нa нeпoкрeтнoсти
(„Службeни глaсник Рeпубликe Српскe“, брoj: 91/15) и oвe oдлукe, прeдстaвљa зeмљиштe
сa свим oним штo je трajнo спojeнo сa њим или штo je изгрaђeнo нa пoвршини зeмљиштa,
изнaд или испoд зeмљиштa и пoдрaзумиjeвa:
1. зeмљиштe (грaђeвинскo, пoљoприврeднo, шумскo, индустриjскo и oстaлo) и
2. грaђeвинскe oбjeктe (стaн, кућa, пoслoвни, индустриjски и други oбjeкти).
III
Зa утврђивaњe вриjeднoсти нeпoкрeтнoсти из тачке 2. oвe oдлукe тeритoриja oпштинe
Котор Варош сe диjeли по катастарским општинама.
Teритoрjaлни oбухвaт свaкe грaдскe и вaнгрaдскe зoнe из тачке 1. oвe oдлукe сe тeмeљи на
основу катастарских општина уписаних у катастарском операту и података преузетих из
Пореске управе Републике Српске.
IV
Висинa вриjeднoсти нeпoкрeтнoсти нa пoдручjу oпштинe Котор Варош одређује се по
метру квадратном површине а изражена је у вриједности конвертибилне марке, према
табеларном прилогу који је саставни дио ове одлуке.
V
Oвa одлукa ступa нa снaгу oсмoг дaнa oд oбjaвљивaњa у „Службeнoм глaснику Oпштинe
Котор Варош“.
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Број: 01-022-130/18
Датум: 27.12.2018. године
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ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Ибрахим Палић,с.р.
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6
На основу члана 50. Закона о уређењу простора и грађењу (,,Службени гласник
Републике Српске“,број:40/13, 2/15, 106/15 и 3/16), члана 39. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број: 97/16), Правилника о начину
израде, садржају и формирању докумената просторног уређења ("Службени гласник
Републике Српске", број: 69/13) и члана 36. Статута Општине Котор Варош (,,Службени
гласник Општине Котор Варош“ број: 10/17), Скупштина општине Котор Варош на
сједници одржаној дана 27.12.2018. године, д о н о с и
О Д Л У К У
О УСВАЈАЊУ РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА „БРЕГОВИ 1“ КОТОР ВАРОШ
I
Доноси се Регулациони план „Брегови 1“ Котор Варош (у даљем тексту План).
II
Планом je обухваћен простор у површини од око 1.94 ha. Границе су означене на
графичком приказу који је саставни дио ове одлуке.
III
Плански период у смислу члана 40. став 3. тачка в) Закона о уређењу простора и
грађењу је 10 година.
IV
Регулациони План је садржајно и методолошки усклађен са одредбама Закона о
уређењу простора и грађењу и Правилником о начину израде, садржају и формирању
докумената просторног, те даје генералне услове и смјернице које ће бити подлога за
израду детаљних урбанистичко-техничких услова.
V
О извршењу ове одлуке стараће се Одјељење за просторно уређење.
VI
Ступањем на снагу ове одлуке престају да важе раније донесени просторно плански
документи спроведбеног карактера, у дијелу у којем нису у сагласности са Планом.
VII
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику
Општине Котор Варош.“

Број: 01-022-131/18
Дана: 27.12.2018. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Ибрахим Палић,с.р.
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На основу члана 50. Закона о уређењу простора и грађењу (,,Службени гласник
Републике Српске“,број:40/13, 2/15, 106/15 и 3/16), члана 39. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број: 97/16), Правилника о начину
израде, садржају и формирању докумената просторног уређења ("Службени гласник
Републике Српске", број: 69/13) и члана 36. Статута Општине Котор Варош (,,Службени
гласник Општине Котор Варош“ број: 10/17), Скупштина општине Котор Варош на
сједници одржаној дана 27.12.2018. године, д о н о с и
О Д Л У К У
О УСВАЈАЊУ РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА „КАМЕНА КУЋА 2“ КОТОР ВАРОШ
I
Доноси се Регулациони план „Камена кућа 2“ Котор Варош (у даљем тексту План).
II
Планом je обухваћен простор у површини од око 0.70 ha. Границе су означене на
графичком приказу који је саставни дио ове одлуке.
III
Плански период у смислу члана 40. став 3. тачка в) Закона о уређењу простора и
грађењу је 10 година.
IV
Регулациони План је садржајно и методолошки усклађен са одредбама Закона о
уређењу простора и грађењу и Правилником о начину израде, садржају и формирању
докумената просторног, те даје генералне услове и смјернице које ће бити подлога за
израду детаљних урбанистичко-техничких услова.
V
О извршењу ове одлуке стараће се Одјељење за просторно уређење.
VI
Ступањем на снагу ове одлуке престају да важе раније донесени просторно плански
документи спроведбеног карактера, у дијелу у којем нису у сагласности са Планом.
VII
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику
Општине Котор Варош.“
Број: 01-022-132/18
Дана: 27.12.2018. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Ибрахим Палић,с.р.
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На основу члана 39. став 2 тачка 5. Закона о локалној самоуправи Републике
Српске ("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 27.12.2018.године, доноси
ОДЛУКУ
о усвајању методологије за унапређење рада мјесних заједница општине Котор Варош
I
Усваја се методологија за унапређење и уједначавање рада мјесних заједница која
обухвата процедуре и документацију коју ће користити савјети мјесних заједница на
подручју општине Котор Варош.
II
Сврха доношења методологије је унапређење и уједначавање рада мјесних заједница на
подручју општине Котор Варош.
III
Овом методологијом се стандардизује форма/обрасци за сљедеће активности које проводе
савјети мјесних заједница:
а) доношење Пословника о раду мјесне заједнице,
б) утврђивање приоритета путем гласања грађана присутних на форуму, правовремено
оглашавање форума, евидентирање учесника, вођење записника на форуму,
ц) израда годишњег Плана рада мјесне заједнице,
д) примопредаја дужности старог и новог Савјета мјесне заједнице и
е) извјештавање.
IV
О провођењу Одлуке ће се бринути Одјељење за општу управу, у чијој је надлежности рад
са мјесним заједницама.
V
Саставни дио ове одлуке је сет образаца од 1-8.
1. Пословник о раду Савјета МЗ
2. Плакат форума МЗ
3. Листа учесника форума МЗ
4. Записник са форума грађана МЗ
5. Примопредаја дужности Савјета МЗ
6. План за унапредјење улоге МЗ у процесу доносења одлука на локалном нивоу,
7. Годишњи план активности МЗ,
8. Извјештаји МЗ.
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VI
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана доношења а објавиће се у "Службеном
гласнику Општине Котор Варош"
Број: 01-022-127/18
Датум: 27.12.2018. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Ибрахим Палић,с.р.

9
На основу члана 43. став 1. Закона о уређењу простора и грађењу (,,Службени
гласник Републике Српске“, број: 40/13, 2/15, 106/15 и 3/16), и члана 36. Статута Општине
Котор Варош (,,Службени гласник Општине Котор Варош“ број: 10/17), Скупштина
општине Котор Варош на сједници одржаној дана 27.12.2018. године, д о н о с и
РЈЕШЕЊЕ
о именовању Савјета за праћење израде измјене Регулационог
плана „Камена кућа“ Котор Варош
1. Именује се Савјет за праћење израде измјене Регулационог плана „Камена кућа“
Котор Варош у саставу:
- Борис Марковић
- Слободан Гелић
- Горан Шебић
- Снежана Мирковић
- Саша Вишњић
- Радислав Петрушић
- Љубица Товиловић
- Гордан Шебић.
2. Задатак Савјета је да прати израду документа просторног уређења и заузима
стручне ставове према питањима општег,привредног и просторног развоја Општине Котор
Варош,односно подручја за које је се документ доноси,заузима стручне ставове у погледу
рационалности и квалитета предложених планских рјешења,усаглашености документа са
документима просторног уређења који представљају основу за његову израду, као и
усаглашеност докумената са одредбама Закона о уређењу простора и грађењу и другим
прописима заснованим на закону.
3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном
гласнику Општине Котор Варош.“
Број: 01-022-133/18
Датум: 27.12.2018. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Ибрахим Палић,с.р.
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На основу члана 36. Закона о развоју малих и средњих предузећа („Службени
гласник Републике Српске“, број: 50/13 И 56/13), члана 39. став 2. тачка 33. Закона о
локалној самоуправи (‘’Службени гласник Републике Српске’’, број: 97/16), члана 16. став
6. Закона о систему јавних служби (‘’Службени гласник Републике Српске’’, број: 68/07,
109/12 и 44/16), члана 36. Статута Општине Котор Варош („Службени гласник Општине
Котор Варош“, број: 10/17), Скупштина општине Котор Варош на сједници одржаној дана
27.12.2018. године, д о н о с и
РЈЕШЕЊЕ
о именовању вршилаца дужности чланова Управног одбора Агенције за локални
економски развој општине Котор Варош
1. Именују се вршиоци дужности чланова Управног одбора Агенције за локални
економски развој општине Котор Варош до окончања поступка коначног именовања,
како слиједи:
- Жељко (Здравко) Жутић из Котор Вароша
- Радислав (Зоран) Стојановић из Ободника
- Јована (Радивоје) Јокановић из Забрђа.
2. Ступањем на снагу овог рјешења престаје да важи Рјешење о именовању вршилаца
дужности чланова Управног одбора Агенције за локални економски развој општине
Котор Варош („Службени гласник Општине Котор Варош“, број: 10/17).
3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику
Општине Котор Варош“.
Образложење
Чланом 39. став 2. тачка 33. Закона о локалној самоуправи („Службени гласинк Републике
Српске“, број: 97/16) прописано је да Скупштина именује и разрјешава директора и
управни одбор установе чији је оснивач или суоснивач једница локалне самоуправе, у
складу са законом. Чланом 16. став 6. Закона о систему јавних служби („Службени
гласник Републике Српске“, број:68/07, 109/12 и 44/16) прописано је да управни одбор
установе чији је оснивач или суоснивач јединица локалне самоуправе именује и
разрјешава скупштина општине, односно скупштина града, на приједлог начелника
општине, односно градоначелника након спроведеног поступка јавне конкуренције.
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог рјешења не може се уложити жалба, али
се може покренути управни спор пред Окружним судом у Бањалуци у року од 30 дана од
дана пријема Рјешења.
Достављено:
- Жељко (Здравко) Жутић
- Радислав (Зоран) Стојановић
- Јована (Радивоје) Јокановић
- Сергеј Молчанов
- Драгана Русмир
- Агенцији за локални економски развој општине Котор Варош
Број: 01-022-137/18
Датум: 27.12.2018. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Ибрахим Палић,с.р.
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На основу члана 39. став 2. тачка 21. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Српске“, број: 97/16), члана 55. став 4. Закона о службеницима и
намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе („Службени гласник Републике
Српске“, број: 97/16), члана 36. Статута Општине Котор Варош („Службени гласник
Општине Котор Варош“, број: 10/17), Скупштина општине Котор Варош на сједници
одржаној дана 27.12.2018. године, д о н о с и
РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ НАЧЕЛНИКА ОДЈЕЉЕЊА ЗА ПРИВРЕДУ
1. Срђан Ћорић, дипломирани инжињер шумарства из Котор Вароша, именује се за
вршиоца дужности начелника Одјељења за привреду општинске управе Општине Котор
Варош, до окончања поступка именовања начелника одјељења у складу са Законом о
службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе, а најдуже за
период до 90 дана.
2. Ово рјешење ступа на снагу 23.01.2019. 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: 9/18).
Образложење
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 од дана пријема Рјешења.
Број: 01-022-134/18
Датум: 27.12.2018. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Ибрахим Палић,с.р.
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На основу члана 39.став 2., тачка 21. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Српске“, број: 97/16), члана 55. став 4. Закона о службеницима и
намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе („Службени гласник
Републике Српске“, број: 97/16), члана 36. Статута Општине Котор Варош („Службени
гласник Општине Котор Варош“,број:10/17), Скупштина општине Котор Варош на
сједници одржаној дана 27.12.2018. године, д о н о с и
РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ
НАЧЕЛНИКА ОДЈЕЉЕЊА ЗА СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ
1.Слободан Гелић, дипломирани иинжињер архитектуре, из Забрђа, именује се за
вршиоца дужности начелника Одјељења за стамбено-комуналне послове општинске
управе Општине Котор-Варош, до окончања поступка именовања начелника одјељења у
складу са Законом о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне
самоуправе, а најдуже за период до 90 дана.
2. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном
гласнику Општине Котор Варош“.
Образложење
Чланом 39.став 2., тачка 21. Закона о локалној самоуправи („Службени 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 од дана пријема Рјешења.
Број: 01-022-135/18
Датум: 27.12.2018. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Ибрахим Палић,с.р.

БРОЈ 13/18

„СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ КОТОР ВАРОШ“

Страна 23

13
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 органимајединице 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 27.12.2018. године, д о н о с и
РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ НАЧЕЛНИКА ОДЈЕЉЕЊА ЗА ОПШТУ
УПРАВУ
1.Славен Момић, дипломирани економиста, из Котор-Вароша, именује се за
вршиоца дужности начелника Одјељења за општу управу општинске управе Општине
Котор Варош, до окончања поступка именовања начелника одјељења у складу са Законом
о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе, а најдуже за
период до 90 дана.
2. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном
гласнику Општине Котор-Варош“.
Образложење
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 од дана пријема Рјешења.
Број: 01-022-136/18
Датум: 27.12.2018. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Ибрахим Палић,с.р.
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На основу члана 39.став 2., тачка 21. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Српске“, број: 97/16), члана 55. став 4. Закона о службеницима и
намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе („Службени гласник
Републике Српске“, број: 97/16), члана 36. Статута Општине Котор Варош („Службени
гласник Општине Котор Варош“,број:10/17), Скупштина општине Котор-Варош на
сједници одржаној дана 27.12.2018. године, д о н о с и
РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ
НАЧЕЛНИКА ОДЈЕЉЕЊА ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ
1.Борис Марковић, дипломирани инжињер грађевинарства из Котор Вароша,
именује се за вршиоца дужности начелника Одјељења за просторно уређење општинске
управе Општине Котор Варош, до окончања поступка именовања начелника одјељења у
складу са Законом о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне
самоуправе, а најдуже за период до 90 дана.
2. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном
гласнику Општине Котор Варош“.
Образложење
Чланом 39.став 2., тачка 21. Закона о локалној самоуправи („Службени 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 од дана пријема Рјешења.
Број: 01-022-138/18
Датум: 27.12.2018. године

ПРЕДСЈЕДНИК
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 27.12.2018. године, доноси
сљедећи
ЗАКЉУЧАК
о усвајању Информације о снабдијевању питком водом из градског водовода и квалитету
воде у 2017. години
1. Скупштина општине Котор Варош усваја Информацију о снабдијевању питком водом
из градског водовода и квалитету воде у 2017. години.
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном гласнику
Општине Котор Варош".
Број:01-022-148/18
Датум: 27.12.2018. године

ПРЕДСЈЕДНИК
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 27.12.2018. године, доноси
сљедећи
ЗАКЉУЧАК
о усвајању Информације о реализацији годишњег програма рада васпитно-образовних
установа на подручју општине Котор Варош на крају школске 2017/2018. године
1. Скупштина општине Котор Варош усваја Информацију о реализацији годишњег
програма рада васпитно-образовних установа на подручју општине Котор Варош на
крају школске 2017/2018. године.
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном гласнику
Општине Котор Варош".
Број:01-022-147/18
Датум: 27.12.2018. године

ПРЕДСЈЕДНИК
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 27.12.2018. године, доноси
сљедећи
ЗАКЉУЧАК
о усвајању Информације о раду невладиног сектора на подручју општине Котор Варош са
прегледом утрошка финансијских средстава из буџета Општине за 2017. годину
1. Скупштина општине Котор Варош усваја Информацију о раду невладиног сектора на
подручју општине Котор Варош са прегледом утрошка финансијских средстава из
буџета Општине за 2017. годину.
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном гласнику
Општине Котор Варош".
Број:01-022-146/18
Датум: 27.12.2018. године

ПРЕДСЈЕДНИК
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 27.12.2018. године, доноси
сљедећи
ЗАКЉУЧАК
о неусвајању Извјештаја о раду Агенције за локални економски развој општине Котор
Варош за 2017. годину са финансијским показатељима
1. Скупштина општине Котор Варош не усваја Извјештај о раду Агенције за локални
економски развој општине Котор Варош за 2017. годину са финансијским
показатељима.
2. Закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику
Општине Котор Варош“.
Број:01-022-145/18
Датум: 27.12.2018. године

ПРЕДСЈЕДНИК
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 27.12.2018. године, доноси
сљедећи
ЗАКЉУЧАК
о усвајању Извјештаја о раду начелника општине Котор Варош за 2017. годину
1. Скупштина општине Котор Варош усваја Извјештај о раду начелника општине
Котор Варош за 2017. годину.
2. Закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику
Општине Котор Варош“.
Број:01-022-144/18
Датум: 27.12.2018. године

ПРЕДСЈЕДНИК
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 27.12.2018. године, доноси
сљедећи
ЗАКЉУЧАК
о усвајању Извјештаја о раду општинске управе Општине Котор Варош за 2017. годину
1. Скупштина општине Котор Варош усваја Извјештај о раду општинске управе
Општине Котор Варош за 2017. годину.
2. Закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику
Општине Котор Варош“.
Број:01-022-143/18
Датум: 27.12.2018. године

ПРЕДСЈЕДНИК
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 27.12.2018. године, доноси
сљедећи
ЗАКЉУЧАК
о усвајању Извјештаја о раду Туристичке организације општине Котор Варош за 2017.
годину са финансијским показатељима

1. Скупштина општине Котор Варош усваја Извјештај о раду Туристичке организације
општине Котор Варош за 2017. годину са финансијским показатељима.
2. Закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику
Општине Котор Варош“.
Број:01-022-142/18
Датум: 27.12.2018. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Ибрахим Палић,с.р.

АКТИ НАЧЕЛНИКА
1
На основу члана 64. Закона о службеницима и намјештеницима у органима
јединице локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, брoj: 97/16) и
члана 67. став 1.тачка 25. Статута општине Котор Варош („Службени гласник општине
Котор Варош“, брoj: 10/17), Начелник општине доноси
ПЛАН
ЗАПОШЉАВАЊА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ КОТОР ВАРОШ ЗА 2019.
ГОДИНУ
I
Овим планом запошљавања у Општинској управи општине Котор Варош за 2019.
годину (у даљем тексту: План) утврђује се стварно стање попуњености радних мјеста, број
непопуњених радних мјеста у складу са Правилником о организацији и систематизацији
радних мјеста у општинској управи Општине Котор Варош („Службени гласник Општине
Котор Варош“, број: 8/18, 10/18, 11/18), те потребан број службеника, намјештеника на
неодређено вријеме и приправника са потребном стручном спремом. План се доноси на
основу прикупљених приједлога руководиоца организационих јединица водећи рачуна о
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потребама за недостајућим кадровима у организационим јединицама и расположивим
финасијским средствима у складу са Одлуком о усвајању буџета Општине Котор Варош за
2019. годину („Службени гласник Општине Котор Варош “, број: 11/18).
II
Утврђује се се стварно стање попуњености радних мјеста на дан 24.12.2018.године
и планирани број службеника и намјештеника у 2019. години како слиједи:

Организациона јединица

Кабинет Начелника општине
Одсјек за послове Скупштине
општине
Одсјек за развој
Одсјек за инспекцијске послове
и комуналну полицију
Одјељење за општу управу
Одсјек за послове пријемне
канцеларије, мјесне
канцеларије и грађанска стања
Одјељење за просторно
уређење
Одјељење за стамбенокомуналне
послове
Одјељење за финасије
Одјељење за друштвене
дјелатности
Одјељење за привреду
УКУПНО

Стварно
стање
попуњености
радних
мјеста на
неодређено
вријеме

Стварно
стање
попуњеност
и
радних
мјеста на
одређено
вријеме

Планиран
и број
службени
ка и
намјеште
ника

4

2

1

2

-

-

2

-

1

8

1

2

12

2

2

14

1

2

6

1

1

6

2

1

7

1

1

6

1

-

8
76

1
12

11

III
У измјењеним околностима и потребама за пријем у радни однос нових
службеника, намјештеника и приправника, а на основу Правилника о организацији и
систематизацији радних мјеста у Општинској управи општине Котор-Варош и Одлуке о
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усвајању буџета општине Котор Варош за 2019. годину, донијет ће се измјене и допуне
Плана.
IV
Овај план ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику
Општине Котор Варош“.

Број: 02-014-352-3/18
Датум: 24.12.2018.године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Сакан Зденко,с.р.
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