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На основу члана 77. став 2. Закона о уређењу простора и грађењу Републике 

Српске („Службени гласник РС“, број 40/13 и 106/15), члана 20,21 и 22 Одлуке о уређењу 

простора и грађевинском земљишту-пречишћени текст (,,Службени гласник Oпштине 

Котор Варош”, број: 8/16), члана 39. став 2. тачка 7. Закона о локалној самоуправи 

(''Службени гласник Рeпублике Српске“,број: 97/16), члана 4. став 3. Правилника о 

обрачуну накнада трошкова уређења градског грађевинског земљишта („Службени 

гласник Рeпублике Српске“, број: 34/14 - пречишћен текст) и члана 36. Статута  општине  

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

општине Котор Варош, на сједници одржаној 19.02.2019. године,  д о н о с и 

 

П Р О Г Р А М 
УРЕЂЕЊА ГРАДСКОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 

ОПШТИНЕ КОТОР ВАРОШ ЗА 2019. ГОДИНУ 

 

УВОД 

 Програм уређења грађевинског земљишта доноси се за 2019. годину, а обухвата 

уређење градског грађевинског и осталог грађевинског земљишта општине Котор Варош. 

 Програм уређења обухвата уређење грађевинског земљишта, улагање у припрему и 

изградњу комуналних објеката од значаја за општину. Програм се заснива на условима и 

рјешењима садржаним у законима, одлукама и другим прописима и планским актима 

којима се уређује област грађења и уређења грађевинског земљишта. 

 Овим Програмом ближе се утврђују подручја која ће се уређивати у програмском 

периоду, динамика уређења, врста и обим уређења земљишта, висина накнаде за уређење 

грађевинског земљишта, мјерила за њено утврђивање и носиоци провођења програма. 

 

I  ПОДРУЧЈЕ КОЈЕ СЕ УРЕЂУЈЕ 

 Овај Програм доноси се за урбано подручје Котор Варош  и обрађује подручја  

градског  грађевинског земљишта (дефинисано по  зонама) и осталог грађевинског 

земљишта  општине Котор Варош . 
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II   ДИНАМИКА УРЕЂЕЊА 

Ред. број:                                                О П И С                        Одобрено буџетских средстава  

                                                                                                                       План 2019. год.(у КМ) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Расходи за текуће одржавање путева  и мостова 380.000,00 

Расходи за тек.одрж. комуналне инфраструктуре 5.000,00 

Расходи за тек.одрж.саобраћајне сигнализације 5.000,00 

Расходи за текуће одржавања уличне расвјете 40.000,00 

Расходи за уређење простора (рушење објеката)-4127 18.000,00 

Издаци за изградњу и прибављање зграда и саоб.објеката 80.000,00 

Издаци за изградњу и прибављање инфраструктуре 

(вод.канализ.расвјета) 60.000,00 

Издаци за изградњу и прибављање путне инфраструктуре (нак.шуме) 

Издаци за инвестиционо одржавање реконструкција и адаптација 

саобраћајних објеката 

200.000,00 

400.000,00 

СВЕУКУПНО                                                                                                           1.188.000,00                         

 

III   ВРСТА И ОБИМ УРЕЂЕЊА ЗЕМЉИШТА 

 Уређење грађевинског земљишта обухвата: 

 

1.  Припремање земљишта у сврху изградње, што подразумијева: 
     - накнада за претварање пољопривредног у грађевинско земљиште, 

     - трошкови прибављања земљишта и земљишно – књижни  препис, 

     - геодетски планови, 

      -просторно – изведбени планови, 

     - локацијска документација,  

     - пројекти комуналних  грађевина и инсталација, 

     - рушење  објеката, 

     - санација  земљишта, 

     - измјештање  комуналних грађевина и инсталација, 

     - накнада за усјеве и засаде, 

     - накнаде  за објекте и пресељења, 

     - замјенски станови,  

     -остали трошкови у припремању  земљишта и 

     - оперативна  кординација у припремању земљишта  

 

2.  Опремање грађевинског земљишта,  подразумијева: 
     а) Изградња комуналних објеката и инсталација за заједничко и индивидуално  

кориштење што обухвата: 

         - изградња саобраћајница : улица у насељу  и приступних путева, примарног или 

секундарног карактера (од макадама и асфалта ), гдје је то предвиђено програмом а према 

           регулационом плану, 

         - изградња јавне расвјете,   

         - изградња водоводне мреже,  

         - изградња фекалне  канализационе мреже,  

         - изградња оборинске канализационе мреже, 

         - изградња  електро мреже,          
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IV   НАКНАДА ЗА УРЕЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 

       И МЈЕРИЛА ЗА ЊЕНО УТВРЂИВАЊЕ 
 Накнада за уређење грађевинског земљишта обухвата стварне трошкове 

припремања и опремања грађевинског земљишта ради његовог привођења намјени 

предвиђеној регулационим планом, урбанистичким планом и програмом уређења 

земљишта. 

 Накнаду за уређење грађевинског земљишта плаћају инвеститори грађевина које се 

граде на земљишту које се уређује или дјелимично уређује, по просјечној цијени уређења 

на корисну површину објекта који се гради, према следећим мјерилима:  

 

1.  Припремање земљишта у сврху изградње 

        - израда планске документације ............ 1,31 КМ /м2  корисне површине 

грађевине 

        - оперативна кординација ....................... 0,50 КМ/м2  корисне површине 

грађевине  

             Овим програмом утврђена је накнада за припремање земљишта у сврху изградње 

за  подручје општине на основу Одлуке о грађевинском земљишту. 

 

 Планира се израда регулационих планова за што шири обухват и за више 

насељених мјеста на подручју општине, а средства за те намјене ће се обезбиједити једним 

дијелом из накнаде за припремање грађевинског земљишта. 

 Плаћању накнаде за припремање грађевинског земљишта у износу од 1,81 

КМ/м2 
корисне површине грађевине подлијежу инвеститори који граде у дијеловима општине 

Котор Варош које је обухваћено  Одлуком уређењу простора и грађевинском земљишту 

(Сл.гласник Општине Котор Варош ''број  7/14) на грађевинском земљишту  од  прве  до 

треће зоне. 

 Плаћању накнаде за припремање грађевинског земљишта у износу од: 

0,91 КМ/м2 земљишта подлијежу инвеститори који граде на подручју Котор Вароша,  на 

осталом грађевинском земљишту које је обухваћено Одлуком уређењу простора и 

грађевинском земљишту (Сл.гласник Општине Котор Варош'' број  7/14, 12/14, 4/15 и 

12/15). 

 

2.  Опремање грађевинског земљишта 

 

 Плаћању накнаде за опремање грађевинског земљишта подлијежу инвеститори  - 

физичка  и правна  лица  изградње објеката на  градском грађевинском земљишту. 

 Накнада за опремање грађевинског земљишта плаћа се по просјечној цијени 

изградње инфраструктуре, по м2 – м1 ,корисне површине грађевине која се гради и то: 

 - за изградњу водоводне мреже.......................................................................1.35 КМ 

 - за изградњу фекалне  канализационе мреже.............................................. 5,90 КМ 

            - за изградњу оборинске канализационе мреже .......................................... 5.90КМ 

 - за изградњу електро мреже...........................................................................1,48 КМ 

 - за изградњу асфалтног пута –улице са тротоаром ....................................15,77 КМ 

 - за изградњу јавне расвјете.............................................................................1,67 КМ 

                                                                                                                           ============ 

                                                                            УКУПНО: .......................................32,07 КМ 
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         - Ако је пут  - улица  изграђен са макадамским застором  накнада се плаћа у  

            износу  од  .................................................................................................         3,44 КМ 

        - Ако је пут – улица изграђена са асфалтним застором без тротоара накнада се  плаћа  

           у износу од ......................................................................................................... 9,58 КМ 

 

2.1. Инвеститори који граде на земљишту које је дјелимично уређено, а који имају 

могућност  прикључка на поједине инфраструктурне објекте, уређаје и инсталације на 

удаљености до 50 метара од границе предметне парцеле, плаћају накнаду за изградњу те 

мреже у износу 100%. 

2.2. Инвеститори који граде на земљишту које је дјелимично уређено, а који имају 

могућност прикључка на поједине инфраструктурне објекте, уређаје и инсталације на 

удаљености од 50 до 100 м од границе предметне парцеле, плаћају накнаду за изградњу те 

мреже у износу од 70% од накнаде из тачке IV 2.  Програма.   

2.3. Инвеститори који граде на земљишту које је дјелимично уређено, а који имају 

могућност прикључка на поједине инфраструктурне објекте, уређаје и инсталације на 

удаљености већој од 100 метара од границе предметне парцеле, плаћају накнаду за 

изградњу те мреже у износу од 20% накнаде из тачке IV 2. Програма. 

2.4. Инвеститори који граде на локацијама на којима не постоји изграђена поједина 

инфраструктурна мрежа, нити је предвиђена њена изградња у наредном планском 

периоду, не плаћају накнаду за изградњу те мреже. 

 

2.5. Инвеститори који докажу да су учествовали у изградњи раније изграђених појединих 

инфраструктурних објеката, уређаја и инсталација, личним средствима (уговор са 

овлаштеном организацијом, потврда мјесне заједнице, оригинал уплатница и др.) имају 

право на умањење накнаде за уређење грађевинског земљишта за изградњу 

инфраструктурног објекта, у чијој су изградњи учествовали, за износ уложених средстава, 

с тим да умањење не може бити веће од износа обрачунате накнаде за тај 

инфраструктурни објекат из тачке IV 2. Програма. 

2.6. Приликом изградње нових инфраструктурних објеката, уређаја и инсталација, 

власници постојећих објеката који нису раније платили накнаду за изградњу тих објеката, 

дужни су учествовати у изградњи истих. 

        Висина накнаде (учешћа) утврдиће се по посебној методологији, с тим да максималан 

износ учешћа не може бити већи од накнаде из тачке IV 2. Програма. 

2.7. Накнада за уређење грађевинског земљишта из тачке IV 2. Програма умањује се у 

проценту: 

- за помоћне просторије..........................30% 

    

Висина накнаде за привремене, помоћне објекте и за монтажно - демонтажне објекте  

             плаћа се: 

                        - за објекте до 30 м2 бруто површине..................................200,00 КМ 

                        - за објекте преко 30 м2 бруто површине за сваки  

                          Наредни м2 обрачунава се по...............................................10,00 КМ 

 

V   НОСИОЦИ ПРОВОЂЕЊА ПРОГРАМА 

 Носиоци провођења Програма су: Одјељење стамбено-комуналне послове, друге 

надлежне службе у Општини и предузећа којима Скупштина општине и Начелник повјери 

послове уређења грађевинског земљишта. 
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 Овај програм доноси се за подручје описано у тачки I . Накнада за уређење је 

утврђена по просјечној цијени стварних трошкова припремања и опремања грађевинског 

земљишта. Уколико у току планског периода дође до знатнијег повећања, односно 

смањења трошкова опремања и припремања грађевинског земљишта, висина накнаде 

утврђена овим Програмом ће се ускладити одлуком Скупштине општине. 

 Уколико у току планског периода не дође до промјена у цијенама, а програмски 

задаци не буду завршени, овај програм се примјењује до доношења новог. 

 

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

гласнику Општине Котор Варош. 

 

Број: 01-022-6/19           ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 19.02.2019. године                                                СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 

          Ибрахим Палић, с.р. 

2  

         

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

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

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

Варош на сједници одржаној дана 19.02.2019. године,  д о н о с и  

П Р О Г Р А М 

ЧИШЋЕЊА И ОДРЖАВАЊА  ЈАВНИХ ПОВРШИНА  НА ПОДРУЧЈУ МЈЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА 

ЗА 2019. ГОДИНУ  

1) УВОД: 

 

Програм чишћења и одржавања јавних на подручју мјесних заједница општине 

Котор Варош у 2019. години представља план редовног и обавезног одржавања у оквиру 

расположивих средстава дефинисаних буџетом Општине Котор Варош за 2019. годину. 

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

општине Котор Варош планирано је издвојити 50.000,00КМ. 

2) ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ: 

 

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

извјештај о реализацији овог програма са финансијским показатељима доставља се 

Скупштини општине Котор Варош крајем календарске године. 

Активности које су планиране овим програмом су: 

- ручно чишћење јавних површина, 

- машинско чишћење уређених јавних површина, 

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

пропирањем уличних  сливника и одводних објеката, 

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

-уклањање угинулих животиња, 

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

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

водотоке,  

- уклањање стабала и орезивање крошњих стабла, 

- засађивање нових стабала 

- орезивање, уређење и окопавање украсних оград, 

- скидање транспарената, плаката, застава, 

- одвоз дивљих депонија, 

- набавка контејнера, 

- набавка и поправка копри за отпад, 

- набавка и поправка клупа, 

 

3) ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ПРИОРИТЕТА ОДРЖАВАЊА  НА ПОДРУЧЈУ МЗ: 

-ЗАБРЂЕ  

Опис  јавне површине-локација к.ч. Површина 

Десна и лијева обала  ријеке  Свињаре у центру 

МЗ 

Дио 689 1.000,00 м2 

Улица од раскрснице магистралног пута до 

школе 

дио  694 900,00 м2 

 

-ВАГАНИ 

Опис  јавне површине-локација к.ч Површина 

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

 

-ВРБАЊЦИ  

Опис  јавне површине-локација к.ч. Површина 

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

Пут   Ханифићи  ( дионица од магистралног 

пута  до МУ) 

дио 928 126,00 м2 

Улица према основној школи (од  раскрснице 

магистралног пута  до школе) 

дио 885  

350,00 м2 

Спомен обиљежје-Партизанско гробље 294 100,00 м2 

 

-ОБОДНИК  

Опис  јавне површине-локација к.ч. Површина 

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

Аутобуска стајалишта  200,00 м2 

 

-ГРАБОВИЦА   

Опис  јавне површине-локација к.ч. Површина 

Простор око зграде  мјесног уреда 129 350,00  м2 

Игралиште и простор  око  амбуланте дио 127 3.000,00 м2 
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-ШИПРАГЕ 

Опис  јавне површине-локација к.ч. Површина 

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

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

Спомен обиљежје-Партизанско гробље 241 1.800,00 м2 

 

-КРУШЕВО БРДО 

Опис  јавне површине-локација к.ч. Површина 

Простор око зграде  мјесног уреда  са 

приступним путем 

196 3.000,00м2 

 

-ЛИПЉЕ 

Опис  јавне површине-локација к.ч Површина 

Јавна површина  око зграде  мјесног уреда 1512 1.500,00 м2 

-МАСЛОВАРЕ  

Опис  јавне површине-локација к.ч Површина 

Спомен обиљежје погинулим борцима 200,00  м2  

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

Рукометно и тениско   игралиште 

са десном и лијевом обалом Крушевице 

дио 367 дио 1186 8.000,00 м2 

Аутобуска стајалишта са паркингом дио  381 200,00 м2 

Улица  према основној школи  (од 

раскрснице  магистралног пута  до школе) 

 

дио  784 

 

4.400,00 м2 

Спомен обиљежје-Партизанско гробље 413 1.800,00  м2 

 

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

Општине Котор-Варош. 

Број: 01-022-7/19                                                                         ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 19.02.2019. године                                                СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 

          Ибрахим Палић,с.р. 

3 

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

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

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

Варош на сједници одржаној дана 19.02. 2019. године, д о н о с и  
 

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

ПРИКУПЉАЊЕМ И ОДВОЗОМ СМЕЋА И ОБНАВЉАЊЕМ ЗЕЛЕНИХ ЈАВНИХ ПОВРШИНА 

НА ГРАДСКОМ ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ КОТОР ВАРОШ У 2019. ГОДИНИ 

 

1) УВОД: 

 

Програм чишћења и одржавања јавних асфалтних и зелених површина са 

прикупљањем и одвозом смећа и обнављањем зелених јавних  површина на градском 
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подручју општине Котор Варош у 2019. години представља план редовног и обавезног 

одржавања у оквиру расположивих средстава дефинисаних буџетом Општине Котор 

Варош за 2019. годину. 

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

општине Котор Варош планирано је издвојити 60.000,00КМ. 

 

2) ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ: 

 

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

извјештај о реализацији овог програма са финансијским показатељима доставља се 

Скупштини општине Котор Варош крајем календарске године. 

 

Активности које су планиране овим програмом су: 

- ручно чишћење јавних површина, 

- машинско чишћење уређених јавних површина, 

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

пропирањем уличних  сливника и одводних објеката, 

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

- прикупљање и одвоз смећа са јавних површина,  

- уклањање угинулих животиња, 

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

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

водотоке,  

- уклањање стабала и орезивање крошњих стабла, 

- засађивање нових стабала 

- орезивање, уређење и окопавање украсних оград, 

- скидање транспарената, плаката, застава, 

- одвоз дивљих депонија, 

- набавка контејнера, 

- набавка и поправка копри за отпад, 

- набавка и поправка клупа, 

- чишћење и одржавање оборинске, 

 

3) ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ПРИОРИТЕТА ОДРЖАВАЊА: 

 

Опис  јавне површине-локација 

 

к.ч 

 

Површина 

 

Трг палих српских бораца 1511 3.470,00  м2 

Спомен обиљежјa 1520/1 1.200,00  м2 

Простор око зграде  општине  са паркингом 1519 1.200,00  м2 

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

Аутобуска стајалишта:  1.700,00 м2 

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

Ул.Светог Саве                             100 м1 2136 803,00 м2 

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

Ул.Стефана Немање                     800 м1  880,00 м2 

Ул.Војводе Радомира Путника    220 м1  2.000,00 м2 

Ул.Цара Лазара                              650 м1 1058 3.900,00 м2 
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Ул.Кнез Михаилова                      285 м1 673 1.548,00 м2 

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

Ул.Милоша Обилића                    300 м1 2131 3.300,00 м2 

Ул.Николе Тесле                           100 м1  520,00 м2 

Бјелине                                           300м1 

Шеталиште                                    220 м1 

1639,1640, 

1641,1663/1 

11.000,00  м2 

660,00  м2 

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

 

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

гласнику  Општине Котор-Варош. 

 

 

Брoj: 01-022-3/19           ПРEДСJEДНИК  

Датум: 19.02.2019. године           СКУПШTИНE ОПШТИНЕ  

Ибрахим Палић,с.р. 

4 

            На основу члана 39. 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  19.02.2019.  године ,  донијела је : 

 

 

П Р О Г Р А М 

санације и одржавања локалних и некатегорисаних путева на подручју општине  

Котор Варош,  за 2019. годину 

 

I)  ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

          Овим програмом планирана је санација локалних и некатегорисаних 

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

- Рјешавање одводње оборинских вода на свим путним правцима, 

- Израда насипа каменим материјалом за санацију оштешења коловозне 

конструкције путева са макадамским застором, 

- Санација оштећења на путевима са асфалтним застором, 

- Реконструкција дотрајалог горњег строја дрвених мостова на путевима,  

- Отварање каменолома на подручју мјесних заједница Шипраге и Вагани. 

Приоритет код одржавања  путева и санације мостова имају путни правци за 

насељена мјеста са већим бројем становника. 

Поред  планираних активности санације интервентно ће се санирати путни правци или 

мостови код којих дође до већих оштећења у току године иако нису обухваћени  овим 

Програмом. 
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II) ПРИОРИТЕТИ САНАЦИЈЕ ЛОКАЛНЕ ПУТНЕ  МРЕЖЕ  У МЈЕСНИМ 

ЗАЈЕДНИЦАМА  НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ  КОТОР ВАРОШ 

  

             А) П у т е в и  

                  

      Мјесна заједница Котор Варош: 

 -   Пут: Котор Варош - Вагани, дионица Котор Варош - Равне у дужини од 7,00 km, 

-   Пут: Котор Варош - Доња Баштина, дужине 2,00 km, 

-   Пут: Котор Варош - Горња Баштина, дужине 2,50 km, 

-   Пут: Котор Варош - Ново Село, дужине 3,50 km, 

-   Вишевице - Зубовићи - Гламочаци, дужине 4,50 km, 

-   Путеви у насељу  Слатина, дужине 1,50 km, 

-   Путеви у насељу  Баштина, дужине 2,50 km , 

-   Путеви у насељу  Плане, дужине 2,00 km, 

-   Путеви у насељу Котор у дужини од 1,50 km, 

-   Путеви у насељу Коториште у дужини од 2,00 km, 

-   Пут: Котор Варош - Билице - Тешићи, дужине 6,50 km, 

             -   Пут: Соколине - Лазићи - Равни сто, у дужини од 3,00 km, 

 -   Пут: Коториште-Ђурићи у дужини од 1,5 km. 

           -   Све Улице са макадамским застором на градском подручју, у дужини од 12,00 

km. 

            Мјесна заједница Забрђе: 

-     Пут: Забрђе - Присоје - Подосоје, у дужини од 6,50 km, 

-     Пут: Забрђе - Товладић - Поповац (граница општине), дужине 6,00 km, 

-     Пут: Свињара поток, дужине 4,50 km, 

-     Пут Читлук, дужине 2,50 km,        

- Пут: Присоје - Милојчићи - Подосоје, дужине 1,50 km,          

- Пут Присоје - Вранић - Равне, у дужини од 4,00 km,              

- Пут: Забрђе - Ново Село, дужине 1,50 km,                                              

- Пут Роково, дужине 0,50 km, 

- Пут Горњи Шибови, дужине 2,50 km, 

- Пут Кобаш у дужини од 1,50 km, 

- Пут: Јасички мост Милановића раскршће, у дужини од 2,50 km, 

- Пут: Товладић -  Липовац, дужине 2,00 km,  

- Пут: Товладић - Рашчебрдо, у дужини од 2,00 km,                   

- Прикључни путеви центар Забрђа и Подбрђа, укупне дужине 2,50 km, 

- Пут: Товладић -  Ћосићи, у дужини од 500 m. 

 

            Мјесна заједница Вагани:                                                                                         

- Пут: Котор Варош - Вагани, дионица Равне - Вагани у дужини од 5,00 km, 

- Пут: Вагани - Варјаче - Ћуковац, у дужини од 7,00 km, 

- Пут: Вагани - Синкићи - Бујићи - Крпићи - Чаврићи, дужине 3,00 km, 

- Пут: Вагани - Столићи - Горњи Јолџићи, дужине 4,50 km,  

- Пут: Вагани - Каруповићи, дужине1,50 km,        

- Пут: Вагани - Доњи Хадровци, дужине 1,00 km,      

- Пут: Вагани - Бољанићи - Црква Јаворани, дужине 4,50 km, 

- Пут: Вагани центар - Горњи Вагани - Вученовићи, дужине 4,00 km,   



 
 БРОЈ 3/19 „СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ КОТОР ВАРОШ“ Страна 11 

 

- Пут: Варјаче - Звијерци, дужине 0,50 km,  

- Пут: Варјаче - Шкорићи, у дужини од 2,50 km, 

- Пут: Радоњићи, дужине 2,00 km,                                                          

- Пут: Глог - Јарчиште - Горњи Хадровци, дужине 2,50 km,   

- Пут: Бољанићи - Црнићи, дужине 1,50 km, 

- Пут: Бољанићи - Чолићи, дужине 0,50 km, 

- Пут: Варјаче - Звијерци, дужине 1,00 km, 

- Пут: Засеље - Лукићи, дужине 0,50 km. 

                                                       

            Мјесна заједница Врбањци:                                                                                      

- Пут: Врбањци - Савићи, дужине 6,00 km,   

- Пут: Дабовци - Купрешаци, дужине 3,50 km, 

- Пут: Купрешаци - Вакуфци - Доцићи - Мајсторовићи - Савићи, дужине 4,00 km, 

- Пут: Дабовци - Новаци - Савићи, дужине 4,50 km, 

- Пут: Дабовци - Доњи Ободник, дужине 2,50 km, 

- Пут: Дабовци - Лиховићи, дужине 1,00 km, 

- Пут: Дабовци - Ћејвани, дужине 1,00 km, 

- Пут: Врбањци - Доње Липље, дионица Врбањци - Крушчице у дужини од 10 

km, 

- Пут: Врбањци - Сакани - Сердари, дужине 2,50 km, 

- Пут: Ханифићи, дужине 1,50 km,  

- Пут: Врбањци - Вечићи - Доњи Растик, дужине 7,50 km, 

- Пут: Доњи Врбањци - Метлићи - Горњи Растик, дужине 7,00 km, 

- Пут: Врбањци - Вечићи - Стаза, дужне 8,00 km, 

- Пут Хрваћани - школа Хрваћани, дужине 1,00 km, 

- Пут: Билановића поток - Дукићи - Бенцузи - Хрваћани - Тепићи, дужине 3,50 

km, 

- Приступни пут школи у Врбањцима, дужине 0,30 km, 

- Прикључни путеви  центар Врбањци у дужини од 3,50 km, 

- Пут Горњи Момићи, дужине 900 m. 

 

            Мјесна заједница Ободник: 

- Пут: Дабовци - Бодњик дужине 3,00 km, 

- Пут: Вукове њиве - Горњи Ободник, дужине 2,00 km, 

- Пут: Орахова - Цуркићи, дужине 2,00 km, 

- Пут: Ободник - Камен - Борци, дужине 6,50 km,  

- Пут: Ободник - Дворишта, дужине 2,00 km,    

- Пут: Ободник (Вигошта)- Горња Орахова, дужине 5,00 km, 

- Прикључни путеви центар Ободник, укупне дужине 2,00 km.                                                                                                              

            Мјесна заједница Масловаре:         

- Пут: Масловаре - Борци, дужине 7,00 km, 

- Пут: Баре - Гарићи - Долина, дужине 6 km, 

- Пут: Масловаре - Раштани - Беблук - Запон - Вукове њиве, дужине 6,00 km, 

- Пут: Раштани - Кузмићи - Језерка, дужине 2,00 km, 

- Пут: Вукове њиве - Жврна, дужине 1,50 km, 

- Путеви у насељу: Лауши, укупне дужине 6,00 km, 
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- Путеви у насељу: Раштани, укупне дужине 3,00 km, 

- Пут: Масловаре - Колона - Лауши, дужине 3,50 km,                                                                                  

- Пут: Колона - Божичковићи, дужине 3,50 km,  

- Пут: Буџак - Старе Масловаре, дужине 2,00 km, 

- Пут: Лакићи - Старе Масловаре до гробља, дужине 3,50 km, 

- Пут: Смиљићи - Бунићи, дужине 0,80 km, 

- Пут: Језерка - Бодњик, дужине 1,00 km, 

- Пут: Буџак - Мјешакуше, укупне дужине 1,80 km,  

- Прикључни путеви  центар Масловаре, укупне дужине 2,00 km. 

 

Мјесна заједница Грабовица: 

- Пут: Грабовачка ријека, дужине 4,00 km, 

- Пут: Грабовачка ријека - Тодоровићи, дужине 1,00 km, 

- Пут: Грабовица центар - Црква - засеок Перишићи, дужине 1,20  km, 

- Пут: Микановићи - Српска Дубока, дужине 3,00 km,        

- Пут: Лујићи, дужине 3,00 km, 

- Пут: Грабовачка ријека - засеок  Пеленгићи, дужине 1,50 km, 

- Пут: Маљева, дужине 5,00 km,  

- Пут: засеок Мирковићи, дужине 0,50 km,  

-     Пут: Каламанде - Дулићи, дужине 2,00 km,  

- Пут: Каламанде - гробље  Каламанде, дужине 0,50 km, 

- Пут: Кузмићи, дужине 0,50 km, 

- Грабовица школа - Ђекановићи, дужине, 0,50 km, 

- Пут: Маљева-Јасик, дужине 1,50 km, 

- Прикључни путеви  центар Грабовица, укупне дужине 2,00 km. 

 

           Мјесна заједница Шипраге: 

- Пут: Шипраге - Ћорковићи - Зловарићи, дужине 12 km, 

- Пут: Фодоловићи, дужине 2,50 km,  

- Пут: Звечај, дужине 1,00 km, 

- Пут: Демићи, дужине 4,00 km,  

- Пут: Шипраге - Керле, дужине 5,00 km,   

- Пут: Терзићи - Горње Шипраге - Селачка, дужине 5 km, 

- Пут: Керкези, дужине 2,00 km, 

- Пут: Стопан, дужине 3,00 km, 

- Пут: Садика поток, дужине 2,50 km, 

- Пут: Врбово, дужине 1,50 km, 

- Пут: Пејићи, дужине 1,00 km, 

- Пут: Зухрићи, дужине 3,00 km, 

- Пут: Лозићи, дужине 2,50 km,  

- Пут: Лопача - Гелићи, дужине 3,00 km,        

- Пут: Трновац - Селачка , дужине 5,50 km,  
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-     Пут: Улички поток - Бурча, дужине 5,00 km,                  

-     Пут: Улички поток - Траљићи, дужине 5,00 km, 

-     Пут: Балин до - Грич, дужине 2,00 km, 

-     Пут: Дунићи, дужине 2,50 km,  

-     Пут: Вревићи, дужине 1,50 km,  

-     Пут: Казићи, дужине 1,50 km. 

                                     

      Мјесна заједница Крушево Брдо:                                                                                           

- Пут: Растанак - Новаковићи - Градина, дужине 4,00 km, 

- Пут: К. Брдо - Подводе - Пилиповина, дужине 4,50 km, 

- Пут: Чуднић поток, дужине 2,00 km, 

- Пут: Ковачевићи - Мујановићи, дужине 3,00 km,  

- Пут: Црепов, дужине 2,00 km,                                                                                    

- Пут: Паливук, дужине 3,00 km. 

 

Мјесна заједница Липље: 

-     Пут: Зеленика - Манастир у дужини од 6,00 km, 

-     Пут: Доње Липље - Петровићи у дужини од 3,00 km,  

-     Пут: Врбањци - Доње Липље, дионица Крушчице - Доње Липље у дужини од 10 

km, 

-     Пут: Горње Липље - Божићи у дужини од 2,50 km, 

-     Пут: Кнежевића поток - Томићи у дужини од 4,00 km, 

-     Пут: Симуновићи у дужини од 5,50 km, 

-     Пут: Пејаковићи у дужини од 3,00 km. 

 

 Б) М о с т о в и            

-     Санација  горњег строја на два дрвена моста на путу Зеленика - Манастир,  

      МЗ-а Липље, 

- Санација два моста на путу: Шипраге - Ћорковићи, МЗ-а Шипраге,  

- Санација моста на путу: Шибови на Бијелом потоку,  

- Санација горњег строја на  мосту на путу: Лопача  - Гелићи, МЗ-а Шипраге, 

- Санација горњег строја на  мосту на пут: Крушево Брдо - Подводе - 

Пилиповина, МЗ-а Крушево Брдо. 

 

III) ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

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

гласнику Општине Котор Варош.   

 

  

Број:  01-022-2 /19                                       П Р Е Д С Ј Е Д Н И К  

            Датум: 19.02.2019.  године                                             СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                     Котор Варош                                                                 Ибрахим   Палић,с.р. 
 

 



 
 БРОЈ 3/19 „СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ КОТОР ВАРОШ“ Страна 14 

 

5 

На основу члана  22-25. Закона о комуналним дјелатностима  (,,Службени гласник  

Републике Српске“, број: 124/11 и 100/17), члана 39. Закона о локалној самоуправи  

(,,Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16),  члана  12. Одлуке о комуналној 

накнади   (,,Службени гласник  Oпштине  Котор-Варош“,  број: 1/13) и члана  36.  Статута  

Oпштине Котор-Варош (,,Службени гласник  Oпштине Котор-Варош“, 10/17),  Скупштина 

општине Котор Варош, на  сједници одржаној 19.02.2019. године,  д о н о с и 

 

О Д  Л  У  К  У 

о вриједности бода за плаћање комуналне накнаде за 2019. годину 
 

I 
Утврђује се вриједност бода за плаћање комуналне накнаде у висини од  0,004 КМ. 

 
II 

 Основ за утврђивање комуналне накнаде регулисан је одредбама Одлуке о 
комуналној накнади.  

 
III 

  О извршењу ове одлуке стараће се Одјељење за стамбено комуналне послове у 
пословима обрачуна комуналне накнаде и Одјељење за финансије oпштинске управе 
Oпштине Котор-Варош у пословима наплате  комуналне накнаде. 

 
IV 

 Ова oдлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ,,Службеном гласнику 
Општине Котор-Варош“. 
   

Број: 01-022-12/19                                                                         ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 19.02.2019. године                                                СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 

           Ибрахим Палић,с.р. 

6 

 

На основу члана. 4. Закона о административним таксама (Службени гласник 

Републике Српске, бр. 100/11, 103/11 и 67/13) и  члана  36.  Статута  Oпштине Котор 

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

Варош је, на сједници одржаној дана 19.02.2019. године, донијела 

 

О Д Л У К У 

о допунама Одлуке о општинским административним таксама 

 

Члан 1. 

 У Одлуци о општинским административним таксама(„Службени гласник Општине 

Котор Варош“ број: 15/13 и 7/16) - у члану 13. -  ТАРИФА ОПШТИНСКИХ 

АДМИНИСТРАТИВНИХ ТАКСА у одјељку II - РЈЕШЕЊА, у Тарифном броју 4. додаје 

се став који гласи:  
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"За рјешења за категоризацију угоститељских објеката ...............::::::::::::::::................30,00 

КМ.“ 

Члан 2. 

 

У истом члану у одјељку IХ у Тарифном броју 28 додаје се став који гласи: 

-За испитивање узорака пољопривредног земљишта .......................................30,00 

КМ“. 

Члан  3. 

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

Општине Котор Варош“. 

 
             ПРЕДСЈЕДНИК 
Број:  01- 022-10/19                                                       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ               
Датум: 19.02.2019.године            Ибрахим Палић,с.р 
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 На основу члана 80. став 4. Закона о уређењу простора и грађењу (,,Службени  

гласник Републике Српске“, број: 40/13, 2/15, 106/15, 3/16 и 104/18), члана 24. Одлуке о 

уређењу простора и грађевинском земљишту-пречишћени текст (,,Службени гласник 

Oпштине Котор Варош”, број: 8/16), члана 39. став 2. Закона о локалној самоуправи 

(''Службени гласник РС“,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 19.02.2019. године,   д о н о с и  

 

  

О Д Л У К У  

О УТВРЂИВАЊУ  ПРОСЈЕЧНЕ  КОНАЧНЕ  ГРАЂЕВИНСКЕ ЦИЈЕНЕ  1m
2
 КОРИСНЕ  

ПОВРШИНЕ СТАМБЕНОГ И ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА ЗА ИЗРАЧУНАВАЊЕ 

ВИСИНЕ РЕНТЕ ЗА ГРАДСКО ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ У 2019. ГОДИНИ 

 

I 

          Основица за израчунавање  висине ренте за градско грађевинско земљиште  у 2019. 

годин  износи 720,00 КМ (словима:седамстотинадвадесет конветрибилних марака). 

 

II 

           Основица утврђена тачком 1. ове одлуке представља просјечну коначну  

грађевинску цијену за 2018.годину 1 m
2
 корисне стамбене  површине за подручје  

општине Котор Варош.  

III 

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

Општине  Котор Варош“ . 

 

 

Број: 01-022-11/19                                                                         ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 19.02.2019. године                                                СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 

          Ибрахим Палић,с.р. 



 
 БРОЈ 3/19 „СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ КОТОР ВАРОШ“ Страна 16 

 

8 

` На основу члана 5. Закона о финансирању политичких странака из буџета 

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

о усвајању буџета oпштине Котор Варош за 2019. годину (,,Службени гласник Општине 

Котор Варош“, број: 11/18) и члана 36. Статута Општине Котор Варош (,,Службени 

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

дана 19.02.2019. године, доноси  

 

ОДЛУКУ 

О РАСПОДЈЕЛИ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА ЗА РАД ПОЛИТИЧКИХ СТРАНАКА 

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2019. ДО 31.12. 2019. ГОДИНЕ 

 

 

I 

Овом одлуком распоређују се средства за финансирање политичких странака на подручју 

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

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

Одлуком о усвајању буџета општине Котор Варош за 2019. годину (,,Службени гласник 

Општине Котор Варош'', број: 11/18). 

 

II 

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

из буџета Републике, града и општине, како слиједи:  

 

Редн

и 

број 

Политичка странка Број 

одборник

а 

Члан 5. 

став 2. 

Тачка а) 

Закона 

Члан 5. 

став 2. 

тачка б) 

Закона 

Укупно 

1. Српска демократска странка  6 875,00  6.222,23  7.097,23  

2. Партија демократског прогреса  5 875,00  5.185,19  6.060,19  

3. Савез независних социјалдемората  4 875,00  4.148,15  5.023,15  

4. Демократски народни савез  3 875,00  3.111,11  3.986,11  

5. Странка демократске акције  3 875,00  3.111,11  3.986,11  

6. Социјалистичка партија  2 875,00  2.074,07  2.949,07  

7. ХДЗ БиХ – ХНС БиХ – Хрватска 

коалиција Котор Варош  

2 875,00  2.074,07  2.949,07  

8. СРС- Српска у сигурне руке  2 875,00  2.074,07  2.949,07  

 Укупно: 27 7.000,00 28.000,0

0 

35.000,0

0 

 

III 

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

финансије, које ће уплаћивати наведена средства у мјесечним износима у висини 1/12 

директним дознакама на жиро – рачуне наведених странака, или преузимањем плаћања по 

испостављеним фактурама по корисницима. 
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IV 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивањау ,,Службеном гласнику 

општине Котор Варош'', а примјењиваће се од 01.01.2019. године.  

 

 

Број: 01-022-9/19                                                                         ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 19.02.2019. године                                                СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 

          Ибрахим Палић,с.р. 

 9 
На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике 

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

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

2019. годину (''Службени гласник Општине Котор Варош'', број: 11/18) Скупштина општине, 

доноси  

 

О Д Л У К У 

о расподјели средстава за рад савјета мјесних заједница за 2019. годину 

 

I 

Овом одлуком расподјељују се средства за рад савјета мјесних заједница општине Котор 

Варош у износу од 10.000,00 КМ.  

 

II 

Средства из тачке I ове одлуке расподјељују се на сљедећи начин 

 

 

Редни 

број 

Мјесна заједница Број чланова 

савјета МЗ 

% Учешће Износ 

1  Котор Варош  9 0,140  1.406,25  

2  Масловаре  7 0,108  1.093,75  

3  Забрђе  7 0,108  1.093,75  

4 Шипраге 7 0,108 1.093,75 

5 Врбањци 7 0,108 1.093,75 

6 Ободник 7 0,108 1.093,75 

7 Вагани 5 0,080 781,25 

8 Липље 5 0,080 781,25 

9 Крушево брдо 5 0,080 781,25 

10 Грабовица 5 0,080 781,25 

 Укупно: 64 1,000 10.000,00 

 

III 

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

гласнику Oпштине Котор Варош''.  

 

Број:01-022-8/19        ПРЕДСЈЕДНИК  

Датум: 19.02.2019. године         СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  
Палић Ибрахим,с.р. 
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На основу члана 39. став 2. тачка 33. Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник Републике Српске“, број: 97/16),  члана 18. Закона о систему јавних служби 

(„Службени гласник Републике Српске“ број: 68/07, 109/12 и 44/16), члана 23.  Статута 

Агенције за локални економски развој општине Котор Варош и  члана 36. Статута 

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

Скупштина општине Котор Варош на сједници одржаној дана 19.02.2019. године доноси  

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

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

ОПШТИНЕ КОТОР ВАРОШ 

 

 

1. Предраг Тешић, дипломирани правник из Котор Вароша, разрјешава се 

дужности в.д. директора Агенције за локални економски развој општине Котор 

Варош, због истека периода на који је именован у складу са Законом о 

министарским, владиним и другим именовањима Републике Српске, те због 

неусвајања извјештаја о раду за 2017. годину. 

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

гласнику Општине Котор Варош“. 

 

О б р а з л о ж е њ е  

 

 Чланом 39. став 2. тачка 33. Закона о локалној самоуправи („Службени гласинк 

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

директора и управни одбор установе или организације чији је оснивач или суоснивач 

јединица локалне самоуправе, у складу са законом.  

  

Чланом 18. Закона о систему јавних служби („Службени гласник Републике 

Српске“ број: 68/07, 109/12 и 44/16) прописано је да „директора установе чији је оснивач 

или суоснивач јединица локалне самоуправе, именује скупштина општине, односно 

скупштина града“. Чланом  36. Статута Општине Котор Варош („Службени гласник 

Општине Котор Варош“, број: 10/17) прописано да Скупштина општине, у оквиру свог 

дјелокруга, именује и разрјешава органе управљања и руковођења у привредним 

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

законом. 

  

Предраг Тешић је именован за вршиоца дужности директора Агенције, Рјешењем 

број 01-022-134/17 од 25.09.2017. године („Службени гласник Општине Котор Варош“, 

број: 13/17).  Скупштина општине је донијела Закључак о неусвајању извјештаја о раду 

Агенције за локални економски развој општине Котор Варош за 2017., број 01-022-145/18 

од 27.12.2018. године („Службени гласник Општине Котор Варош“, број: 13/18) којим је 

јасно ставила до знања да није задовољна радом вршиоца дужности директора. С обзиром 

на то да СО-е није усвојила поменути извјештај о раду,  те да је максимални  период 
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именовања вршиоца дужности утврђен Законом истекао, а процедура коначног именовања 

није спроведена, предлаже се доношење рјешења као у диспозитиву. 

 

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

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

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

 

Број: 01-022-17/19                                                                               ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум:  19.02.2019. године                                                              СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                                                   Ибрахим Палић,с.р. 
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На основу члана 39. став 2. тачка 33. Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник Републике Српске“, број: 97/16), члана 18. Закона о систему јавних служби 

(„Службени гласник Републике Српске“ број: 68/07, 109/12 и 44/16), члана 23. и 24. 

Статута Агенције за локални економски развој општине Котор Варош и  члана 36. Статута 

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

Скупштина општине Котор Варош на сједници одржаној дана 19.02.2019. године доноси  

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

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

ОПШТИНЕ КОТОР ВАРОШ 

 

 

1. Чедо Комљеновић, дипл.инж.шумарства из Котор Вароша, именује се за в.д. 

директора Агенције за локални економски развој општине Котор Варош, до 

окончања поступка јавног конкурса. 

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

гласнику општине Котор Варош“. 

 

О б р а з л о ж е њ е  

 Чланом 39. став 2. тачка 33. Закона о локалној самоуправи („Службени гласинк 

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

директора и управни одбор установе или организације чији је оснивач или суоснивач 

јединица локалне самоуправе, у складу са законом.  

 Чланом 18. Закона о систему јавних служби („Службени гласник Републике 

Српске“ број: 68/07, 109/12 и 44/16) прописано је да „директора установе чији је оснивач 

или суоснивач јединица локалне самоуправе, именује скупштина општине, односно 

скупштина града“. Чланом  36. Статута Општине Котор Варош („Службени гласник 

Општине Котор Варош“, број: 10/17) прописано да Скупштина општине, у оквиру свог 

дјелокруга, именује и разрјешава органе управљања и руковођења у привредним 

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

законом. 
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 С обзиром на то да је због разрјешења вд.директора Агенције мјесто директора 

Агенције за локални економски развој општине Котор Варош остало упражњено до 

завршетка поступка за избор и именовање директора  у складу са законом, предлаже се 

доношење рјешења као у диспозитиву. 

 

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

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

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

 

Број: 01-022-18/19                                                                                       ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум:  19.02.2019. године                                                              СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

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

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

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

општине Котор Варош на сједници одржаној дана 19.02.2019. године,  д о н о с и 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању Савјета за праћење израде измјенa и допуна Регулационог 

 плана „Рипиште-Баре“ Котор Варош 

 

1. Именује се Савјет за праћење израде измјенa и допуна Регулационог плана 

„Рипиште-Баре“ Котор Варош у саставу: 

- Борис Марковић 

- Слободан  Гелић                     

- Горан Шебић 

- Снежана Мирковић 

- Саша Вишњић 

- Радислав Петрушић 

- Љубица Товиловић. 

 

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

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

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

рационалности и квалитета предложених планских рјешења, усаглашености документа са 

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

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

прописима заснованим на закону. 

 

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

гласнику Општине Котор Варош.“ 

 

Број: 01-022-16/19                                                           ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум:  19.02.2019. године                                                  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

             Ибрахим Палић,с.р. 



 
 БРОЈ 3/19 „СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ КОТОР ВАРОШ“ Страна 21 

 

13 

 

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 19.02.2019. године,  д о н о с и 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању Савјета за праћење израде измјене Регулационог 

 плана „Спортек“ Котор Варош 

 

1. Именује се Савјет за праћење израде измјене Регулационог плана „Спортек“ 

Котор Варошу саставу: 

- Борис Марковић 

- Слободан  Гелић                     

- Горан Шебић 

- Снежана Мирковић 

- Саша Вишњић 

- Радислав Петрушић 

- Љубица Товиловић. 

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

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

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

рационалности и квалитета предложених планских рјешења,усаглашености документа са 

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

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

прописима заснованим на закону. 

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

гласнику Општине Котор Варош.“ 

 

Број: 01-022-15/19                                                     ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 19.02.2019. године                                                       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                Ибрахим Палић,с.р. 
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На основу члана 86. Закона о туризму („Службени гласник Република Српске“, 

број: 45/17), 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 19.02.2018. године, доноси  

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о измјени Рјешења о именовању вршилаца дужности чланова Управног одбора 

Туристичке организације општине Котор Варош 

 

1. У рјешењу о именовању вршилаца дужности чланова Управног одбора Туристичке 

организације општине Котор Варош („Службени гласник Општине Котор Варош“, број: 
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10/17) у тачки 1. ријечи „Биљана Ђукић, професор разредне наставе“ мијењају се ријечима 

„Војка Бунић, дипломирани еколог“. 

 

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

Општине Котор Варош“.  

 

Образложење 

Чланом 86. Закона о туризму прописани су услови за именовање чланова управног 

одбора,, 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.  

С обзиром на то да је Биљана Ђукић поднијела оставку на мјесто члана управног одбора 

Туристичке организације, предлаже се доношење овог рјешења. 

 

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:  

- БиљанаЂукић 

- Војка Бунић 

- Туристичка организација 

- А/а  

   ПРЕДСЈЕДНИК 

Број:  01-022-14/19          СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  

Датум:   19.02.2019. године                    Ибрахим Палић,с.р. 
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На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“ број 97/16), члана 155. и 156. 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 сједници одржаној дана 

19.02.2019. године,   д о н о с и 

 

РЈЕШЕЊЕ 

о именовању предсједника и чланова Одбора за жалбе општине Котор Варош  

 

1. У Одбор за жалбе општине Котор Варош именују се  

1) Зорица Микић-Ћосић, предсједница,  
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2) Недељко Гламочак, члан,  

3) Вукан Шелвер, члан. 

 

2. Мандатни период предсједнику и члановима Одбора за жалбе је 4 године, са 

могућношћу поновног избора. 

 

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

гласнику Општине Котор Варош“. 

 

Образложење 

Комисија за провођење конкурса за избор предсједника и чланова Одбора за жалбе 

општине Котор Варош, која је именована одлуком Скупштине, провела је конкурсну 

процедуру по расписаном Јавном конкурсу за избор и именовање чланова Одбора за 

жалбе општине Котор Варош. Након обављеног интервјуа са кандидатима, комисија је 

доставила приједлог/ранг листу предсједнику Скупштине општине, а све у складу са 

чланом 155. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне. Због 

свега напријед наведеног, предлаже се доношење рјешења као у диспозитиву. 

 
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог рјешења не може се уложити жалба, 

али се може покренути управни спор пред Окружним судом у Бањалуци у року од 30 дана од 

дана пријема Рјешења.  

 

Достављено:  

- Зорица Микић-Ћосић 

- Недељко Гламочак  

- Вукан Шелвер 
- А/а  

 

Број:  01-022-13/19         ПРЕДСЈЕДНИК  

Датум:   19.02.2019. 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 и 13/18), 

Скупштина општине Котор Варош на сједници одржаној дана 19.02.2019. године, доноси  

 

З А К Љ У Ч А К 

о усвајању Информације о стању и одржавању локалних и некатегорисаних путева на 

подручју општине Котор Варош у 2017. години  

 

 

1. Скупштина општине Котор Варош усваја Информацију о стању и одржавању локалних 

и некатегорисаних путева на подручју општине Котор Варош у 2017. години. 
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2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном гласнику 

Општине Котор Варош". 

 

Број:01-022-5/19                                                               ПРЕДСЈЕДНИК  

Датум: 19.02.2019. године                           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                   Ибрахим Палић,с.р. 

 

 17 

 

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

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

општине Котор Варош ("Службени гласник Општине Котор Варош", број: 17/17 и 13/18), 

Скупштина општине Котор Варош на сједници одржаној дана 19.02.2019. године, доноси 

сљедећи  

 

З А К Љ У Ч А К 

о усвајању Информације о стању и одржавању локалних и некатегорисаних путева на 

подручју општине Котор Варош у 2018. години  

 

 

1. Скупштина општине Котор Варош усваја Информацију о стању и одржавању 

локалних и некатегорисаних путева на подручју општине Котор Варош у 2018. 

години. 

 

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

гласнику Општине Котор Варош". 

 

Број:01-022-4/19                                                               ПРЕДСЈЕДНИК  

Датум: 19.02.2019. године                           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                   Ибрахим Палић,с.р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 БРОЈ 3/19 „СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ КОТОР ВАРОШ“ Страна 25 

 

 

 

Р.бр                                                        САДРЖАЈ                                                          Стр 

1. Програм уређења градског грађевинског земљишта општине Котор 

Варош за 2019. годину  

 

     1 

2. Програм чишћења и одржавања  јавних површина  на подручју 

мјесних заједница за 2019. годину 

 

     5 

3. Програм чишћења и одржавања јавних асфалтних и зелених површина са 

прикупљањем и одвозом смећа и обнављањем зелених јавних површина на 

градском подручју општине Котор Варош у 2019. години 

 

     7 

 

4. Програм санације и одржавања локалних и некатегорисаних путева на 

подручју општине Котор Варош,  за 2019. годину 

 

     9 

5. Одлука o допунама Одлуке о општинским административним таксама 

 

     14 

6. Одлука о утврђивању  просјечне  коначне  грађевинске цијене  1m2 

корисне  површине стамбеног и пословног простора за израчунавање 

висине ренте за градско грађевинско земљиште у 2019. години 

 

     14 

7. Одлука о усвајању Регулационог плана „Камена кућа 2“ Котор Варош 

 

     15 

8. Одлука о расподјели буџетских средстава за рад политичких странака 

за период од 01.01.2019. до 31.12. 2019. године 

 

     16 

9. Одлука о расподјели средстава за рад савјета мјесних заједница за 

2019. годину 

 

     17 

10. Рјешење о разрјешењу в.д. директора Агенције за локални економски 

развој општине Котор Варош 

 

     18 

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

развој општине Котор Варош 

 

     19 

12. Рјешење о именовању Савјета за праћење израде измјенa и допуна 

Регулационог плана „Рипиште-Баре“ Котор Варош 

 

     20 

13. Рјешење о именовању Савјета за праћење израде измјене 

Регулационог плана „Спортек“ Котор Варош 

 

     21 

14. Рјешење о измјени Рјешења о именовању вршилаца дужности      21 
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          САДРЖАЈ 

чланова Управног одбора Туристичке организације општине Котор 

Варош  

 

15. Рјешење о именовању предсједника и чланова Одбора за жалбе 

општине Котор Варош 

 

     22 

16. Закључак о усвајању Информације о стању и одржавању локалних и 

некатегорисаних путева на подручју општине Котор Варош у 2017. 

години  

 

     23 

17. Закључак о усвајању Информације о стању и одржавању локалних и 

некатегорисаних путева на подручју општине Котор Варош у 2018. 

години  

 

    24 

 

 


