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,
1
На основу члана 35. Закона о пољопривредном земљишту ("Службени гласник
Републике Српске". број 93/06, 86/07, 14/10 и 5/12). члана 39. Закона о локалној
самоуправи ("Службени гласник Републике Српске” , бр. 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:23.04.2019. године,
доноси
ПРОГРАМ
О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА НАКНАДЕ НА ОСНОВУ
ПРОМЈЕНЕ НАМЈЕНЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА
У НЕПОЉОПРИВРЕДНЕ СВРХЕ ЗА 2019. ГОДИНУ
Члан 1.
Овим Програмом утврђују се начин, коришћења средстава добијених од накнаде
промјене намјене пољопривредног земљишта у непољопривредне сврхе.
Члан 2.
Средства од наплаћене накнаде по основу промјене намјене пољопривредног
земљишта у непољопривредне сврхе и средстава од закупнине за земљишта у својини
Републике у висини од 25.000,00 КМ, која су приход буџета општине, користе се за
слиједеће намјене:
а) Oспособљавање и уређење пољопривредног земљишта која су деградирана,
запуштена, која су лошијег квалитета или су неплодна........................ 24.000,00 КМ
б) Набавка опрема и потрошних средстава за лабораторију за испитивање узорака
полјопривредног земљишта.................................................... .....................1.000,00 КМ,
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УКУПНО ....................................................................................................25.000,00 КМ
Члан 3.
Начелник општине ће у сарадњи са Одјељењем за привреду, формирати стручну
Комисију, која ће на основу увида на терену и сачињавања записника доносити одлуке о
приоритетима за санацију, поправку плодности и начинима довођења земљишта
примарној пољопривредној функцији, те са у сарадњи другим релеватним институцијама,
ако је потребно да пронађу најбоља и најефикаснија рјешења у складу са средствима.
Члан 4.
Овај Програм ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном
гласнику општине Котор-Варош“, а примјењиваће се од 01.01.2019.године.
Број:01-022-40/19.
Датум:23.04.2019.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Ибрахим Палић, с.р.

2.
На основу члана 195. Став 3. Закона о водама ("Службени гласник Републике
Српске". број 50/06, 92/09, 121/12 и 74/17). члана 39. Закона о локалној самоуправи
("Службени гласник Републике Српске” , бр. 97/16), и члана 36. Статута општине КоторВарош,("Службени гласник општине Котор-Варош" број 10/17), Скупштина општине
Котор-Варош на сједници одржаној дана 23.04.2019. године, д о н о с и
ПРОГРАМ
О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА ПОСЕБНИХ ВОДНИХ НАКНАДА
ЗА 2019 ГОДИНУ
I
Овом Одлуком утврђују се начин, коришћења средстава добијених од наплате
водних накнада према Закону о водама издвајају се по слиједећим основама:
-

Накнаде за захватање површинских и подземних вода и то по основу захватања
воде за пиће, односно јавно снабдјевање водом,
Накнаде за производњу електричне енергије добијене кориштењем
хидроенергије,
Накнаде за заштиту вода коју плаћају власници транспортних средстава која
користе нафту и нафтне деривате као погонску енергију,
Накнаде за испуштање отпадних вода,
Накнаде за наводњавање,
Накнаде за узгој рибе,
Накнаде за друге намјене воде за људску употребу,
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Накнаде за индустријске процесе, укључујући и термоелектране,

II
Планирана средства од посебних водних накнада за 2019 износе 52.100,00 КМ.
III
Приходи прикупљени од посебних водних накнада у Буџету општине Котор-Варош
за 2019 годину биће намјенски утрошени према слиједећем плану:
а) Регулисање површинских вода на територији општине Котор Варош усљед
великих падавина или зачепљења постојећих одводних канала ................... 26.050,00 КМ
в)Трошкови рада и функционисање јавно комуналног предузећа „Бобас“ Котор
Варош....................................................................................................................26.050,00 КМ,
V
Надлежно Одјељење ће у складу са законским прописима везано за реализацију
појединих планираних пројеката и на основу Закона о јавним набавкама и других
подзаконских аката општине Котор-Варош, реализовати предметне пројекте из
предложеног Програма уз координацију и праћење намјенског утрошка ових средстава од
посебних водних накнада, од стране Министарства пољопривреде,шумарства и
водопривреде РС и надлежних институција.
VI
Овај Програм ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном
гласнику општине Котор-Варош“, а примјењиваће се од 01.01.2019.године.
Број: 01-022-38/19
Дана:23.04.2019. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Ибрахим Палић, с.р.

3.
На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник Републике
Српске“, број: 97/16), члана 89. став 8. Закона о шумама (,,Службени гласник Републике
Српске“, број: 75/08 и 60/13), и члана 36. Статута Општине Котор Варош (,,Службени
гласник Општине Котор Варош“, број: 10/17), Скупштине општине на сједници одржаној
дана: 23.04.2019. године д о н о с и
ГОДИШЊИ ПЛАН
О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА НАКНАДЕ НА ОСНОВУ
ПРОДАЈЕ ШУМСКИХ ДРВНИХ СОРТИМЕНАТА У 2019. ГОДИНИ
Скупштине општине Котор Варош доноси годишњи план утрошка дијела
намјенских средставаод накнаде по основу продаје шумских дрвних сортимената за 2019.
годину у износу од 500.000,00 КМ, како слиједи:
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.................................................................................145.050,00 КМ,

-Расходи за одржавање заштићеног подручја - Споменик природе
„Жута Буква“ ..........................................................................................................1.000,00 КМ,
-Одржавање путева ...........................................................................................353.950,00 КМ,
УКУПНО................................................................................................................500.000,00 КМ

Број: 01-022- 37/19
Датум: 23.04.2019. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Ибрахим Палић, с.р.

4.
На основу члана 32. Закона о концесијама (,,Службени гласникРепублике
Српске”, број 59/13 и 16/18), члана 39. Закона о локалној самоуправи (,,Службени
гласник Републике Српске”, број 97/16) и члана 36. Статута општине Котор Варош
(,,Службени гласник општине КоторВарош”, број 10/17), Скупштина општине Котор
Варош на сједници одржаној дана:23.04. 2019. године, доноси
ПЛАН
утрошка средстава од концесионе накнаде за 2019. годину
I
Овим Планом утрошка средстава од концесионе накнаде за 2019.годину(у даљем
тексту: План), утврђују се намјене у које ће се средства ових накнада утрошити у 2019.
години.
II
Буџетом општине Котор Варош за 2019. годину планирани износ средстава од
концесионих накнада од 24.000,00 КМ, утрошиће се за намјене утврђене Законом у
складу са приоритетним потребама и то за:
- Асфалтирање улица

24.000,00 КМ
УКУПНО

24.000,00 КМ

III
Обим и динамика радова из тачке II овога Плана усклађује се са динамиком
прилива средстава од концесионих накнада за кориштење минералних сировина и
концесионих накнада за кориштење јавног водног добра.
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IV
Овај План ступа на снагу осмог дана од дана објављивањау ,,Службеном
гласнику општине Котор Варош”.
Број:01-022-39/19
Датум:23.04.2019. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Ибрахим Палић , с.р.

5.
Наоснову члана 39.став 2. тачка 9.Закона о локалној самоуправи Републике Српске
(„Службени гласник Републике Српске“,број: 97/16), члана 16.,73.,134.и 135. Закона о
спорту Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“,број: 04/02,66/03,73/08
и 102/08) и члана 36. Статута општине Котор Варош („Службени гласник општине Котор
Варош“, број:10/17), тачке VII Oдлуке о категоризацији спортова и спортских
организација општине Котор Варош („Службени гласник општина Котор Варош“, број:
5/17), члана 10. Правилника о расподјели средстава спортским организацијама из буџета
општине Котор Варош („Службени гласник општина Котор Варош“, број: 5/17),
Скупштина општине Котор Варош на сједници одржаној дана 23.04.2019.годинe, доноси
ОДЛУКУ
орасподјели средстава спортским организацијама из буџета општине Котор Варош
за 2019.годину
I
Буџетом општине Котор Варошза 2019. годину, предвиђена су средства за
финансирање спортских организација у износу од 90.000,00 КМ. Поред поменутих
средстава, општина Котор Варош, на име бесплатног кориштења термина у Спортској
дворани и сали за физичко васпитање ЈУ ОШ „СветиСава“ Котор Варош, даје допринос
развоју спорта и издваја средства у износу од 39.800,00 КМ.
II
Услов за уврштавање одређеног спортског колектива на буџет општине је: редовна
регистрација надлежног органа Министарства за породицу, омладину и спорт Републике
Српске и Пореске управе Републике Српске, редовна предаја завршног рачуна АПИФ-у,
достава извјештаја о раду за претходну годину и финансијског извјештаја, достава
Програма и Календара такмичења за наредну такмичарску годину и достава финансијског
плана за наведени такмичарски циклус.
III
Расподјељују се средства за финансирање спортских организација на подручју општине
Котор Варош за 2019. годину како слиједи:
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СПОРТСКА
ОРГАНИЗАЦИЈА

2018.
ГОДИНA

2019.
ГОДИНА

Допринос за
кориштење
спортске
дворане

1. КАТЕГОРИЈА
23.500
23.000

5.040,00

14.000

17.500

1.920,00

КМФ „КОТОР ВАРОШ“

10.000

8.000

5.040,00

ОК „КОТОР ВАРОШ“

10.000

8.000

3.960,00

КК „МЛАДОСТ“

9.000

8.000

5.040,00

УКУПНО
1. КАТЕГОРИЈА

66.500

64.500

21.000

РК
„КОТОР ВАРОШ“
ФК „МЛАДОСТ“

КК „ИПОН“
ЏК „МЛАДОСТ“
УКУПНО
2. КАТЕГОРИЈА
ШК „КОТОР ВАРОШ“
СТК „КОТОР ВАРОШ“
КБС КИК БОКС И ФУЛ
КОНТАКТ„ПАНТЕР“
KK „ОКИНАВА ДО“
УКУПНО
3. КАТЕГОРИЈА
УКУПНО 1.2.3.
КАТЕГОРИЈА
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Кориштење
сале за
физичко
васпитање
централне
школе ЈУ
ОШ „Свети
Сава“ Котор
Варош

2. КАТЕГОРИЈА
8.000
8.000
9.000
9.000

1.200,00

3.000,00
3.000,00

17.000

17.000

1.200,00

6.000,00

3. КАТЕГОРИЈА
2.500
2.500
3.000
3.000
1.000
2.000

3.600,00
8.000,00

6.500

1.000
8.500

11.600,00

90.000

90.000

33.800

6.000
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IV
Расподјела средстава спортским организацијама из тачке III ове Одлуке вршиће се
равномјерно, према процентуалном пуњењу средстава у буџету општине, за текућу
годину, а за чије праћење задужује се Одјељење за финансије.
V
За утврђивање и праћење услова и распореда кориштења термина Спортске
дворане и Градског стадиона задужује се ЈУ „Центар за културу, спорт и информисање
Котор Варош“, а према Уговору између Oпштине Котор Варош и спортских организација
који ће се склопити до 01.06.2019. године.
Уговором, који ће у име општине закључити начелник општине, биће дефинисана права и
обавезе уговорних страна.
VI
У складу са чланом 73. Закона о спорту Републике Српске, неопходно је да
корисници средстава предвиде својим статутима да представници локалне заједнице као
финансијери учествују у органима управљања (Скупштина, Управни и Надзорни одбор)
сходно процентуалном издвајању финансијских средстава у спортској организацији.
Представнике локалне заједнице у органе управљања спортских организација
предлаже начелник општине, a изабраће се на начин предвиђен статутом спортске
организације.
Организацијама које не ускладе своја акта до 01.06.2019. године биће обустављена
исплата дотација из Буџета општине за 2019. годину, a преостала срeдстaвa бићe улoжeна
у изгрaдњу, рeкoнструкциjу и oдржaвaњe спoртскe инфрaструктурe, према посебној
одлуци Скупштине општине.
VII
Корисници средстава из тачке III ове Одлуке су дужни да почетком наредне године
доставе наративне извјештаје о раду и финансијске извјештаје о утрошку средстава
Одјељењу за друштвене дјелатности, у супротном неће бити финансирани средствима из
Буџета за наредну годину
VIII
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у„Службеном гласнику
општине Котор Варош“.
Број: 01-022-31/19
Датум:23.04.2019.године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Ибрахим Палић, с.р.
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6.
На основу члана 39. став (2) тачка 13. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Српске“, број: 97/16), члана 348. став 3. тачка Д, Закона о стварним
правима („Службени гласник Републике Српске“, број: 124/08, 58/09, 95/11 и 60/15) и
члана 36. став 2. тачка 13. Статута Општине Котор Варош („Службени гласник Општине
Котор Варош“, број: 10/17), Скупштина Општине Котор Варош на сједници одржаној
дана:23.04. 2019. године, доноси:
ОДЛУКА
о измјенама Одлуке о начину и условима продаје неизграђеног грађевинског земљишта у
државној својини непосредном погодбом ради комплетирања грађевинских парцела
број:01-022-113/10 од 26.10.2010. године
Члан 1.
У Одлуцио начину и условима продаје неизграђеног грађевинског земљишта у
државној својини непосредном погодбом ради комплетирања грађевинских парцела
број:01-022-113/10 од 26.10.2010. године, члан 2. мијења се и гласи: „Цијена по којој ће се
земљиште из члана 1. ове одлуке продати износи 55,00 КМ по 1 м2, односно укупно
1.430,00 КМ (словима: хиљадучетиристотинетридесет конвертибилних марака).
Члан 2.
Члан 4. мијења се и гласи: „Купац је дужан уплатити купопродајну цијену у року
од 8 (осам) дана од дана прибављања мишљења Правобранилаштва Републике Српске, а
прије закључивања Уговора о продаји код Нотара на јединствени рачун трезора општине
Котор Варош и то: 562-099-00003808-31 код НЛБ Развојне банке А.Д. Бања Лука.“
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику
Општине Котор Варош“.
Број: 01-022-32 /19
Датум:23.04.2019. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Ибрахим Палић, с.р.

7.
На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи Републике Српске („Службени
гласник Републике Српске“, број: 97/16), члана 10. став 6 Закона о споменицима и споменобиљежјима ослободилачких ратова („Службени гласник Републике Српске“, 28/12) и
члана 36. Статута Општине Котор Варош („Службени гласник Општине Котор Варош“,
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10/17) Скупштина општине Котор Варош на сједници одржаној дана 23.04.2019. године,
доноси
ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ЛИСТУ СПОМЕНИКА И СПОМЕН-ОБИЉЕЖЈА ОД
ВЕЛИКОГ ЗНАЧАЈА ЗА ЈЕДНИЦУ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ/
ОПШТИНУ КОТОР ВАРОШ
I
Даје се сагласност на Листу споменика и спомен-обиљежја од великог значаја за
јединицу локалне самоуправе/Општину Котор Варош.
II
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном гласнику
општине Котор Варош.
Број: 01-022-33/19
Датум: 23.04.2019

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Ибрахим Палић, с.р.

8.
На основу члана 40.Закона о уређењу простора и грађењу (,,Службени гласник
Републике Српске,број:40/13, 2/15, 106/15 и 3/16), члана 39.став (2) тачка 8 Закона о
локалној самоуправи ( Службени гласник Републике Срске, 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 23.04.2019.
године, доноси
О Д Л У К У
О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА - „ЦЕНТАР“ КОТОР ВАРОШ

I
Приступа се изради Регулационог плана „Центар“ Котор Варош (у даљем тексту:
План).Простор који ће се обухватити Планом (подручје планирања) приказан је
графичком прилогу који је саставни дио ове Одлуке. ( П=67,33 ха ).
II
Плански период у смислу члана 40. Став 3. Тачка в) Закона о уређењу простораје
10 година.

БРОЈ 5/19

„СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ КОТОР-ВАРОШ“

Страна 10

III
За израду Плана, дефинишу се сљедеће смјернице:
- План израдити у складу са одредбама Закона о уређењупростора и грађењу, Правилника
о садржају, начину израде и доношења докумената просторног уређења, те другим
прописима из посебних области релевантних за планирање и уређење простора (саобраћај,
снабдијевање водом и енергијом, телекомуникације, заштита од природних непогода и
техничких инцидената, заштита ваздуха, воде, тла, природних вриједности, културних
добара, пољопривредног и шумског земљишта и других елемената животне средине, и
др.);
- приликом израде Плана, потребно је водити рачуна о јавном интересу, и о општим и
посебним циљевима просторног развоја;
- носилац израде обавезан је обезбиједити усаглашеност Плана - у току његове израде, са
документом просторног уређења ширег подручја, односно да је у сагласности са важећим
планским документом најближег претходног нивоа.
IV
Преднацрт Плана биће израђен у року од 60 дана–од закључења уговора о изради
Плана.
Приједлог Плана утврдиће носилац припреме Плана и Начелник општине, у року од 30
дана од дана одржавања јавне расправе – из члана 48. став 5. Закона о уређењу простора и
грађењу.Приједлог плана утврђује се у складу са закључцима са стручне расправе.
V
Садржај Плана начелно је одређен чланом 35. Закона о уређењупростора и
грађењу, а детаљније одредбама Правилника о начину израде,садржају и формирању
докумената просторног уређења – од члана 144. до члана 154. (Службени гласник
Републике Српске број 69/13).
VI
На приједлог носиоца припреме Плана, Скупштина општине утврђује Нацрт Плана,
мјесто, вријеме и начин његовог излагања на јавни увид.
Нацрт Плана ставиће се на јавни увид-у трајањуод 30 дана, у просторијама носиоца
припреме и носиоца израде Плана.О мјесту, времену и начину излагања Нацрта Плана на
јавни увид, јавност ће бити обавијештена огласом, објављеним у средствима јавног
информисања осам (8) дана прије почетка јавног увида, и петнаест (15) дана од почетка
излагања нацрта на јавни увид.
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Носилац израде обавезан је да размотри све примједбе, приједлоге и мишљења који су
достављени током јавног увида и да прије утврђивања приједлога Плана, о њима заузме
свој став који у писаној форми доставља носиоцу припреме Плана и лицима која су
доставила своје приједлоге, примједбе и мишљења.
Став носиоца израде Плана о примједбама, приједлозима и мишљењима разматра се на
јавној расправи која ће се заказати и одржати у року и саставу утврђеним у одредбама чл.
48. став (5) и (6) Закона о уређењу простора и грађењу. У складу са закључцима
утврђеним на јавној расправи, Носилац припреме Плана, и Начелник општине утврдиће
приједлог Плана и доставити га Скупштини на усвајање.
VII
Средства за израду и припрему Плана из члана 1. ове Одлуке обезбједиће се из
буџета Општине Котор Варош
VIII
Носилац припреме Плана је Општинска управа Општине Котор Варош -Одјељење
за просторно уређење.
IX
Носилац израде дужан је да израду Плана врши на ажурираним подлогама,а
носиоцу припреме достави елаборат Плана у дигиталном облику и аналогном облику у
уговореном броју примјерака.
Стручна организација је дужна да изврши допуну или исправку елабората Плана у складу
са писменим примједбама носиоца припреме у року од 30 (тридесет) дана од његовог
достављања.
X
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном
гласнику општине Котор Варош.“

Број:01-022- 34/19.
Дана: 23.04.2019.год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Ибрахим Палић, с.р.
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9.
На основу члана 40.Закона о уређењу простора и грађењу (,,Службени гласник
Републике Српске,број:40/13, 2/15, 106/15 и 3/16), члана 39.став (2) тачка 8 Закона о
локалној самоуправи ( Службени гласник Републике Срске, 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 23.04.2019.
године, доноси
О Д Л У К У
О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА - „РУЈИКА“ КОТОР ВАРОШ
I
Приступа се изради Регулационог плана „Рујика“ Котор Варош (у даљем тексту:
План).Простор који ће се обухватити Планом (подручје планирања) приказан је
графичком прилогу који је саставни дио ове Одлуке. ( П=5,68 ха ).
II
Плански период у смислу члана 40. Став 3. Тачка в) Закона о уређењу простора и
грађењу је 10 година.
III
За израду Плана, дефинишу се сљедеће смјернице:
- План израдити у складу са одредбама Закона о уређењу простора и грађењу, Правилника
о садржају, начину израде и доношења докумената просторног уређења, те другим
прописима из посебних области релевантних за планирање и уређење простора (саобраћај,
снабдијевање водом и енергијом, телекомуникације, заштита од природних непогода и
техничких инцидената, заштита ваздуха, воде, тла, природних вриједности, културних
добара, пољопривредног и шумскогземљишта и других елемената животне средине, и
др.);
- приликом израде Плана, потребно је водити рачуна о јавном интересу, и о општим и
посебним циљевима просторног развоја;
- носилац израде обавезан је обезбиједити усаглашеност Плана - у току његов еизраде, са
документом просторног уређења ширег подручја, односно да је у сагласности са важећим
планским документом најближег претходног нивоа.
IV
Преднацрт Плана биће израђен у рокуод 60 дана–од закључења уговора о изради
Плана.
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Приједлог Плана утврдиће носилац припреме Плана и Начелник општине, у року од 30
дана од дана одржавања јавне расправе – из члана 48. став 5. Закона о уређењу простора и
грађењу. Приједлог плана утврђује се у складу са закључцима са стручне расправе.
V
Садржај Плана начелно је одређен чланом 35. Закона о уређењу простора и
грађењу, а детаљније одредбама Правилника о начину израде, садржају и формирању
докумената просторног уређења – од члана 144. до члана 154. (Службени
гласникРепублике Српске број 69/13).
VI
На приједлог носиоца припреме Плана, Скупштина општине утврђује Нацрт
Плана, мјесто, вријеме и начин његовог излагања на јавниу вид.
Нацрт Плана ставиће се на јавни увид- у трајању од 30 дана, у просторијама носиоца
припреме и носиоца израде Плана.О мјесту, времену и начину излагања Нацрта Плана на
јавни увид,јавност ће бити обавијештена огласом, објављеним у средствима јавног
информисања осам (8) дана прије почетка јавногувида, и петнаест (15) дана од почетка
излагања нацрта на јавни увид.
Носилац израде обавезан је да размотри све примједбе, приједлоге и мишљења који су
достављени током јавног увида и да прије утврђивања приједлога Плана, о њима заузме
свој став који у писаној форми доставља носиоцу припреме Плана и лицима која су
доставила своје приједлоге, примједбе и мишљења.
Став носиоца израде Плана о примједбама, приједлозима и мишљењима разматра се на
јавној расправи која ће се заказати и одржати у року и саставу утврђеним у одредбама чл.
48. став (5) и (6) Закона о уређењупростора и грађењу. У складу са закључцима утврђеним
на јавној расправи, Носилац припреме Плана, и Начелник општине утврдиће приједлог
Плана и доставити га Скупштини на усвајање.
VII
Средства за израдуи припрему Плана из члана 1. ове Одлуке обезбједиће се из
буџета Општине Котор Варош.
VIII
Носилац припреме Плана је Општинска управа Општине Котор Варош -Одјељење
за просторно уређење.
IX
Носилац израде дужан је да израду Плана врши на ажурираним подлогама,а
носиоцу припреме достави елаборат Плана у дигиталном облику и аналогном облику у
уговореном броју примјерака.
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Стручна организација је дужна да изврши допуну или исправку елабората Плана у складу
са писменим примједбама носиоца припреме у року од 30 (тридесет) дана од његовог
достављања.
X
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном
гласнику општине Котор Варош.“
Број:01-022- 35 /19.
Дана: 23.04.2019.год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Ибрахим Палић, с.р.

10.
На основу члана 154., став 3. Закона о службеницима и намјештеницима у органима
јединице локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16) и
члана 57., став 3. Статута општине Котор-Варош („Службени гласник Општине КоторВарош“, број 10/17), Скупштина општине Котор-Варош на сједници одржаној дана
23.04.2019. године д о н о с и
О Д Л У К У
О утврђивању висине накнаде за рад предсједника и чланова Одбора за жалбе општинске
управе општине Котор Варош
Члан 1.
Овом Одлуком утврђује се висина накнаде за рад предсједника и чланова Одбора за
жалбе општинске управе општине Котор Варош (у даљем тексту : Одбор) која им припада
за обављање послова из надлежности Одбора.
Члан 2.
Новчана накнада предсједнику Одбора износи 120,00 КМ на мјесечном нивоу.
Новчана накнада члановима Одбора износи 100,00 КМ на мјесечном нивоу.
Члан 3.
Накнада из члана 2. Ове Одлуке исплаћује се на терет буџета општине.
Члан 4.
О спровођењу ове Одлуке стараће се Одјељење за финансије и Одјељење за општу
управу општинске управе општине Котор Варош.
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Члан 5.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о утврђивању висине
накнаде за рад предсједника и чланова Одбора за жалбе општинске управе општине Котор
Варош број: 01-022-94/14 од 22.07.2014. године објављене у „Службени гласник општине
Котор Варош“, број: 7/14.
Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења а биће објављена у „Службеном
гласнику општине Котор Варош“.
Број: 01-022-36 /19
Датум: 23.04.019.године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Палић Ибрахим, с.р.

11.
На основу члана 36.Статута Општине КоторВарош ("Службени гласник Општине
Котор Варош", број: 10/17) и Одлуке о установљавању 24.апрлиских признања
(„Службени гласник Општине Котор Варош“, број: 1/04) Скупштина општине
КоторВарош, на сједници одржаној дана: 23.04.2019. године, доноси
Р Ј Е Ш Е Њ Е
О ДОДЈЕЛИ ПРИЗНАЊА ПОВОДОМ ДАНА ОПШТИНЕ КОТОР ВАРОШ
1. За постигнуте колективне и појединачне успјехе у раду, који представљају
посебан допринос за развој општине Котор Варош, Скупштина општине Котор Варош
поводом 24. априла - Дана општине, додјељује признања, како слиједи:
ЗЛАТНА ПОВЕЉА
1) Александар Саша Петровић
ПИСМЕНЕ ЗАХВАЛНИЦЕ
1)
2)
3)
4)
5)

Ђорђе Бојић
Бранко Петровић
Далибор Вишић
Горан Новковић
Биљана Марковић

2. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном
гласнику Општине Котор Варош“.
Број:01-022-28/19
Датум:23.04.2019. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Ибрахим Палић, с.р.
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12.
На основу члана 39. став (2) тачка 21), а у вези са чланом 59. став (1) тачка 9)
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16), члана
54. и 55. став (1) Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне
самоуправе („Службени гласник Републике Српске“ број 97/16), члана 36. став (2). тачка
23) Статута Општине Котор Варош („Службени гласник Општине Котор Варош“, број:
10/17), Скупштина општине Котор Варош на сједници одржаној дана:23.04.2019. године,
доноси
Р Ј Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ начелника Одјељења за привреду
1. Ћорић Срђан, дипломирани инжењер шумарства из Kотор-Вароша, именује се за
начелника Одјељења за привреду општинске управе општине Котор Варош.
2. Мандат именованог лица из тачке 1. овог рјешења траје до краја мандата сазива
Скупштине који га је изабрао.
3. Ступањем на снагу овог рјешења престаје да важи Рјешење о именовању в.д.
начелника начелника Одјељења за привреду („Службени гласник Општине Котор Варош“,
број: 13/18).
4. 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 гласинк
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 54. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице
локалне самоуправе прописани су општи и посебни услови за именовање начелника док
је ставом 1., члана 55. прописано да мандат начелника одјељења или службе траје до краја
мандата сазива скупштине која га је изабрала.
На Јавни конкурс за попуну упражњених руководећих радних мјеста број: 03/1-1203/19, објављен у листу „Глас српске“ 05.03.2019. године и „Службени гласник Републике
Српске“ број:19/19 од 07.03.2019.године, пријавило се укупно четири кандидата са
потпуним и благовременим пријавама и од којих сви испуњавају опште и посебне услове
тражене Конкурсом.
Дана 01.04.2019. године са почетком у 12,00 часова конкурсна Комисија за
спровођење поступка за попуну упражњених руководећих радних мјеста у Општинској
управи општине Котор-Варош је одржала радну сједницу те обавила заказани, усмени
интервју са позваним кандидатима. Након обављеног појединачног разговора Комисија је
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на основу утврђених критерија извршила бодовање, те саставила Ранг листу коју је
доставила Начелнику општине. На основу исте Начелник општине предлаже именовање
Ћорић Срђана, дипломираног инжењера шумарства из Kотор-Вароша за начелника
Одјељења за привреду.
ПРАВНА ПОУКА: Ово Рјешење је коначно, те против њега није дозвољена жалба,
али се може покренути управни спор подношењем тужбе Окружном суду у Бањалуци у
року од 30 дана од дана достављања рјешења.
Достављено:
- Ћорић Срђан
- А/а
Број: 01-022-22/19
Датум: 23.04. 2019. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Ибрахим Палић, с.р.

13.
На основу члана 39. став (2) тачка 21), а у вези са чланом 59. став (1) тачка 9)
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16), члана
54. и 55. став (1) Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне
самоуправе („Службени гласник Републике Српске“ број 97/16), члана 36. став (2). тачка
23) Статута Општине Котор Варош („Службени гласник Општине Котор Варош“, број:
10/17), Скупштина општине Котор Варош на сједници одржаној дана: 23.04.2019. године,
доноси
Р Ј Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ начелника Одјељења за општу управу
1. Момић Славен, дипломирани економиста из Kотор-Вароша, именује се за
начелника Одјељења за општу управу општинске управе општине Котор Варош.
2. Мандат именованог лица из тачке 1. овог рјешења траје до краја мандата сазива
Скупштине који га је изабрао.
3. Ступањем на снагу овог рјешења престаје да важи Рјешење о именовању в.д.
начелника начелника Одјељења за општу управу („Службени гласник Општине Котор
Варош“, број: 13/18).
4. 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 гласинк
Републике Српске“, број: 97/16) прописано је да Скупштина бира и разрјешава
предсједника скупштине, потпредсједника скупштине, замјеника градоначелника, односно
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начелника општине и чланове сталних и повремених радних тијела скупштине, именује и
разрјешава секретара скупштине и начелника одјељења, односно службе и врши избор,
именовања и разрјешења на другим позицијама у складу са законом.
Чланом 54. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице
локалне самоуправе прописани су општи и посебни услови за именовање начелника док
је ставом 1., члана 55. прописано да мандат начелника одјељења или службе траје до краја
мандата сазива скупштине која га је изабрала.
На Јавни конкурс за попуну упражњених руководећих радних мјеста број: 03/1-1203/19, објављен у листу „Глас српске“ 05.03.2019. године и „Службени гласник Републике
Српске“ број:19/19 од 07.03.2019.године, пријавило се укупно четири кандидата са
потпуним и благовременим пријавама и од којих сви испуњавају опште и посебне услове
тражене Конкурсом.
Дана 01.04.2019. године са почетком у 12,00 часова конкурсна Комисија за спровођење
поступка за попуну упражњених руководећих радних мјеста у Општинској управи
општине Котор-Варош је одржала радну сједницу те обавила заказани, усмени интервју
са позваним кандидатима. Након обављеног појединачног разговора Комисија је на
основу утврђених критерија извршила бодовање, те саставила Ранг листу коју је
доставила Начелнику општине. На основу исте Начелник општине предлаже именовање
Момић Славена, дипломиранoг економисту из Kотор-Вароша за начелника Одјељења за
општу управу.
ПРАВНА ПОУКА: Ово Рјешење је коначно, те против њега није дозвољена жалба, али се
може покренути управни спор подношењем тужбе Окружном суду у Бањалуци у року од
30 дана од дана достављања рјешења.
Достављено:
-Момић Славен
- А/а
Број: 01-022- 24 /19
Датум:23.04.2019. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Ибрахим Палић,с.р.

14.
На основу члана 39. став (2) тачка 21), а у вези са чланом 59. став (1) тачка 9)
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16), члана
54. и 55. став (1) Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне
самоуправе („Службени гласник Републике Српске“ број 97/16), члана 36. став (2). тачка
23) Статута Општине Котор Варош („Службени гласник Општине Котор Варош“, број:
10/17), Скупштина општине Котор Варош на сједници одржаној дана: 23.04.2019. године,
доноси
Р Ј Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ начелника Одјељења за просторно уређење
1. Марковић Борис, дипломирани инжењер грађевинарства,из Котор-Вароша
именује се за начелника Одјељења за просторно уређење општинске управе општине
Котор Варош.
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2. Мандат именованог лица из тачке 1. овог рјешења траје до краја мандата сазива
Скупштине који га је изабрао.
3. Ступањем на снагу овог рјешења престаје да важи Рјешење о именовању в.д.
начелника начелника Одјељења за просторно уређење („Службени гласник Општине
Котор Варош“, број: 13/18).
4. 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 гласинк
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 54. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице
локалне самоуправе прописани су општи и посебни услови за именовање начелника док
је ставом 1., члана 55. прописано да мандат начелника одјељења или службе траје до краја
мандата сазива скупштине која га је изабрала.
На Јавни конкурс за попуну упражњених руководећих радних мјеста број: 03/1-1203/19, објављен у листу „Глас српске“ 05.03.2019. године и „Службени гласник Републике
Српске“ број:19/19 од 07.03.2019.године, пријавило се укупно четири кандидата са
потпуним и благовременим пријавама и од којих сви испуњавају опште и посебне услове
тражене Конкурсом.
Дана 01.04.2019. године са почетком у 12,00 часова конкурсна Комисија за
спровођење поступка за попуну упражњених руководећих радних мјеста у Општинској
управи општине Котор-Варош је одржала радну сједницу те обавила заказани, усмени
интервју са позваним кандидатима. Након обављеног појединачног разговора Комисија је
на основу утврђених критерија извршила бодовање, те саставила Ранг листу коју је
доставила Начелнику општине. На основу исте Начелник општине предлаже именовање
Марковић Бориса, дипломираог инжењера грађевинарства,из Котор-Вароша за начелника
Одјељења за просторно уређење.
ПРАВНА ПОУКА: Ово Рјешење је коначно, те против њега није дозвољена жалба,
али се може покренути управни спор подношењем тужбе Окружном суду у Бањалуци у
року од 30 дана од дана достављања рјешења.
Достављено:
- Марковић Борис
- а/а
Број: 01-022- 25 /19
Датум:23.04. 2019. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Ибрахим Палић, с.р.
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15.
На основу члана 39. став (2) тачка 21), а у вези са чланом 59. став (1) тачка 9)
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16), члана
54. и 55. став (1) Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне
самоуправе („Службени гласник Републике Српске“ број 97/16), члана 36. став (2). тачка
23) Статута Општине Котор Варош („Службени гласник Општине Котор Варош“, број:
10/17), Скупштина општине Котор Варош на сједници одржаној дана 23.04.2019. године,
доноси
Р Ј Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ начелника Одјељења за стамбено комуналне послове
1. Гелић Слободан, дипломирани инжењер архитектуре из Забрђа, именује се за
начелника Одјељења за стамбено комуналне послове општинске управе општине Котор
Варош.
2. Мандат именованог лица из тачке 1. овог рјешења траје до краја мандата сазива
Скупштине који га је изабрао.
3. Ступањем на снагу овог рјешења престаје да важи Рјешење о именовању в.д.
начелника начелника Одјељења за стамбено комуналне послове („Службени гласник
Општине Котор Варош“, број: 13/18).
4. 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 гласинк
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 54. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице
локалне самоуправе прописани су општи и посебни услови за именовање начелника док
је ставом 1., члана 55. прописано да мандат начелника одјељења или службе траје до краја
мандата сазива скупштине која га је изабрала.
На Јавни конкурс за попуну упражњених руководећих радних мјеста број: 03/1-1203/19, објављен у листу „Глас српске“ 05.03.2019. године и „Службени гласник Републике
Српске“ број:19/19 од 07.03.2019.године, пријавило се укупно четири кандидата са
потпуним и благовременим пријавама и од којих сви испуњавају опште и посебне услове
тражене Конкурсом.
Дана 01.04.2019. године са почетком у 12,00 часова конкурсна Комисија за спровођење
поступка за попуну упражњених руководећих радних мјеста у Општинској управи
општине Котор-Варош је одржала радну сједницу те обавила заказани, усмени интервју
са позваним кандидатима. Након обављеног појединачног разговора Комисија је на
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основу утврђених критерија извршила бодовање, те саставила Ранг листу коју је
доставила Начелнику општине. На основу исте Начелник општине предлаже именовање
Гелић Слободана, дипломираног инжењера архитектуре из Забрђа за начелника Одјељења
за стамбено комуналне послове.
ПРАВНА ПОУКА: Ово Рјешење је коначно, те против њега није дозвољена жалба, али се
може покренути управни спор подношењем тужбе Окружном суду у Бањалуци у року од
30 дана од дана достављања рјешења.
Достављено:
- Гелић Слободан
- А/а
Број: 01-022-26/19
Датум: 23.04.2019. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Ибрахим Палић, с.р.

16.
На основу члана 36.став (2) тачка 23) Статута Oпштине Котор Варош („Службени
гласник Oпштине Котор Варош“, број: 10/17), члана 52. и 64. Пословника о раду
Скупштине општине Котор Варош („Службени гласник Општине Котор Варош“, број:
17/17 и 13/18), Скупштина општине Котор Варош на сједници одржаној дана
23.04.2019.године, д о н о с и
Р Ј Е Ш Е Њ Е
О ИЗМЈЕНИ РЈЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА
1. У тачки 1. Рјешења о именовању Надзорног одбора („Службени гласник Општине
Котор Варош“, број: 3/17, 4/17 и 9/18), ријечи „Чедо (Ненад) Комљеновић“
мијењају се ријечима „Ђукић (Раденко) Младен“.
2. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном
гласнику Општине Котор Варош“.
О б р а з ло ж е њ е
Чланом 36.став (2) тачка 23) Статута Oпштине Котор Варошпрописано је да
Скупштина „бира и разрјешава предсједника Скупштине општине, потпредсједника
Скупштине општине, замјеника начелника Општине и чланове сталних и повремених
радних тијела Скупштине општине,...“ .
Чланом 52. Пословника о раду Скупштине општине одређена су стална радна
тијела Скупштине општине. Чланом 64. Пословника утврђене су надлежности и број
чланова Надзорног одбора.
У складу са чланом 43. Пословника о раду Скупштине општине Котор-Варош
приједлог за чланове радних тијела подноси Комисија за избор и именовање, уз претходну
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консултацију са клубовима одборника, водећи при томе рачуна да већина чланова има
одговарајућу стручну спрему, зависно од надлежности радног тијела.
Чедо Комљеновић је поднио оставку на мјесто члана Надзорног одбора, и то због
именовања за вршиоца дужности директора Агенције за локални економски развој, због
чега је Комисија за избор и именовање поднијела је Скупштини општине приједлог за
замјену једног члана Надзорног одбора.
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:
- Чедо (Ненад) Комљеновић
- Ђукић (Раденко) Младен
- А/а
Број: 01-022-27/19
Датум: 23.04.2019. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Ибрахим Палић, с.р.

17.
На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи, ("Службени гласник
Републике Српске", број: 97/16), члана 124.,став 2. Статута општине Котор-Варош
("Службени гласник општине Котор - Варош", број: 10/17), Скупштина општине КоторВарош на сједници одржаној дана: 23.04.2019. године, д о н о с и
РЈЕШЕЊЕ
o именовању чланова Привремених савјета мјесних заједница
1) Именују се чланови Привремених савјета мјесних заједницана подручју општине
Котор-Варош како слиједи:
I - МЈЕСНА ЗАЈЕДНИЦА КОТОР-ВАРОШ
1. Миро Јањиловић
2. Миодраг Јовичић
3. Бранислав Марковић
4. Петар Тривуновић
5. Фикрет Тузлић
6. Станко Тепић
7. Борислав Кршић
8. Марина Радоњић
9. Борис Каралић
II - МЈЕСНА ЗАЈЕДНИЦА МАСЛОВАРЕ
1.Стаменко Јотановић
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2.Бране Дугоњић
3.Зоран Петрушић
4.Драган Ђукић
5.Слободан Јовичић
6.Станислав Жупљанин
7.Горан Малијевић
III - МЈЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ЗАБРЂЕ
1.Александар Јокановић
2.Слободан Новић
3.Ново Кнежевић
4.Горан Јокановић
5.Ратко Ђукић
6.Ранко Катана
7.Грозда Шелвер
IV - МЈЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ШИПРАГЕ
1.Велимир Тривуновић
2.Мухамед Тргаловић
3.Сулејман Билић
4.Борислав Благојевић
5.Мирослав Благојевић
6.Миле Павловић
7.Есад Казић
V - МЈЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ОБОДНИК
1. Снежана Мирковић
2. Радислав Стојановић
3. Милица Крагић
4. Јован Крагић
5. Бранимир Јурић
6. Обрад Кузмић
7. Мирослав Бијелић
VI - МЈЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ВАГАНИ
1.Зоран Радмановић
2.Обренко Гавриловић
3.Небојша Савић
4.Милан Шкорић
5.Радован Синкић
VII - МЈЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ЛИПЉЕ
1.Драган Пејаковић
2.Новак Пејаковић
3.Живојин Васић
4.Петко Петковић
5.Зоран Пејаковић
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VIII - МЈЕСНА ЗАЈЕДНИЦА КРУШЕВО БРДО
1.Жељко Јанковић
2.Зоран Тривуновић
3.Стево Бузић
4.Лазар Ивановић
5.Сабахет Палић
IХ - МЈЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ГРАБОВИЦА
1.Радослав Перишић
2.Зоран Кузмић
3.Бојан Ђекановић
4.Далиборка Каламанда
5.Младен Каламанда
Х - МЈЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ВРБАЊЦИ
1.Мирудин Дугоњић
2.Јеленко Васиљевић
3.Сејдо Ботић
4.Алексанадар Јефтимир
5.Борислав Трифуновић
6.Недељко Сакан
7.Братислав Мрђеновић
2. О извршењу овог рјешења стараће се Одјељење за општу управу, које ће у року
од 30 дана конституисати савјете мјесних заједница.
3.Рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном гласнику
општине Котор-Варош".
Број: 01-022-29 /19
Датум: 23.04.2019. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Ибрахим Палић, с.р.

18.
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 23.04.2019. године, д о н о с и
РЈЕШЕЊЕ
о именовању Савјета за праћење израде Регулационог
плана „Брегови 2“ Котор Варош
1. Именује се Савјет за праћење израде Регулационог плана „Брегови 2“ Котор
Варош у саставу:
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- Борис Марковић
- Слободан Гелић
- Горан Шебић
- Илија Томић
- 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: 01-022-30/19
Датум: 23.04.2019. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Ибрахим Палић, с.р.

19.
На основу члана 39. став 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“, број: 97/16), члана 36. Статута Општине Котор Варош („Службени
гласник Општине Котор Варош“, број: 10/17), након разматрања Рјешења о додјели
признања поводом Дана општине Котор Варош, Скупштина општине Котор Варош на
сједници одржаној дана: 23.04.2019. године, доноси
З А К Љ У Ч А К
о додјели посебног признања
1. Скупштина општине задужује начелника општине да поводом Дана општине
додијели посебно признање Давору Чордашу, и да се исто додијели на Свечаној
академији која ће се одржати у склопу обиљежавања Дана општине.
2. Закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику
Општине Котор Варош“.
Број: 01-022-23 /19
Датум:23..04.2019. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Ибрахим Палић, с.р.
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20.
На основу члана 36. став 2 Статута Општине 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: 23.04.2019. године, доноси
З А К Љ У Ч А К
о усвајању Извјештаја о раду Борачке организације Котор Варош за 2018. годину
1. Скупштина општине Котор Варош усваја Извјештај о раду Борачке организације
Котор Варош за 2018. годину.
2. Закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику
Општине Котор Варош“.
Број: 01-022-46/19
Датум:23.04.2019. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Ибрахим Палић, с.р.

21.
На основу члана 36. став (2) тачка 8. Статута Општине 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:
23.04.2019. године, доноси следећи:
З А К Љ У Ч А К
о усвајању Одлуке о изради измјене Регулационог плана „Камена кућа“ Котор Варош
– у нацрту
1. Скупштина општине Котор Варош усваја Одлуку о изради измјене Регулационог
плана „Камена кућа“ Котор Варош - у нацрту, и упућује на јавну расправу, јер се
истим уређују питања која су од посебног значаја за грађане и о којима је
неопходно да се најшире консултују заинтересовани органи, организације и
грађани.
2. Јавна расправа ће се спровести најкасније у року од 30 дана.
3. За организовање и спровођење јавне расправе задужује се Одјељење за просторно
уређење, које се исовремено обавезује, да уз приједлог Одлуке о изради измјене
Регулационог плана „Камена кућа“ Котор Варош , достави Скупштини општине и
извјештај о резултатима јавне расправе, са мишљењима и приједлозима изнесеним
у истој.
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4. Закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику
Општине Котор Варош“.
Број: 01-022- 47/19
Датум:23.04.2019. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Ибрахим Палић, с.р.

22.
На основу члана 36. став 2 Статута Општине 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: 23.04.2019. године, доноси
следећи:
З А К Љ У Ч А К
о усвајању Програма рада ЈЗУ Дом здравља „Свети Пантелејмон“ Котор Варош
за 2019. годину
1. Скупштина општине Котор Варош усваја Програм рада ЈЗУ Дом здравља „Свети
Пантелејмон“ Котор Варош за 2019. годину.
2. Закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику
Општине Котор Варош“.
Број: 01-022-48 /19
Датум:23.04.2019. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Ибрахим Палић, с.р.

23.
На основу члана 36. став 2 Статута Општине 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: 23.04.2019. године, доноси
З А К Љ У Ч А К
о усвајању Програма рада Туристичке организације Котор Варош за 2019. годину
1. Скупштина општине Котор Варош усваја Програм рада Туристичке организације
Котор Варош за 2019. годину
2. Закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику
Општине Котор Варош“.
Број: 01-022- 49/19
Датум:23.04.2019. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Ибрахим Палић, с.р.
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24.
На основу члана 36. став 2. Статута Општине 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: 23.04.2019. године, доноси
З А К Љ У Ч А К
о усвајању Програма рада ЈУ „Центар за културу, спорт и информисање“ Котор Варош за
2019. годину
1. Скупштина општине Котор Варош усваја Програм рада ЈУ „Центар за културу,
спорт и информисање „ Котор Варош за 2019. годину.
2. Закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику
Општине Котор Варош“.
Број: 01-022-50/19
Датум:23.04.2019. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Ибрахим Палић, с.р.

25.
На основу члана 36. став 2 Статута Општине 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: 23.04.2019. године, доноси
З А К Љ У Ч А К
о усвајању Програма рада ЈУ Центар за социјални рад Котор Варош за 2019. годину
1. Скупштина општине Котор Варош усваја Програм рада ЈУ Центар за социјални
рад Котор Варош за 2019. годину.
2. Закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику
Општине Котор Варош“.
Број: 01-022- 51 /19
Датум:23.04.2019. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Ибрахим Палић, с.р.

26.
На основу члана 36. став 2 Статута Општине 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: 23.04.2019. године, доноси
следећи:
З А К Љ У Ч А К
о усвајању Информације о газдовању шумама на подручју општине Котор Варош
у 2018. години
1. Скупштина општине Котор Варош усваја Информацију о газдовању шумама на
подручју општине Котор Варош у 2018. години.
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2. Закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику
Општине Котор Варош“.
Број: 01-022-53 /19
Датум:23.04.2019. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Ибрахим Палић, с.р.

АКТА НАЧЕЛНИКА
1.
На основу члана 72. став 2. Закона о задуживању, дугу и гаранцијама Републике
Српске (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 71/12 , 52/14 и 114/17), Општина
Котор Варош о б ј а в љ у ј е
ИЗВЈЕШТАЈ
о стању дуга и гаранција Општине Котор Варош
на дан 31.12.2018. године
А - Дугорочни кредити
Стање дуга Општине Котор Варош, на дан 31.12.2018. године, износи укупно
10.421.329,06 КМ (главница 7.435.691,28 КМ и камата 2.985.637,78 КМ), и то по основу
сљедећих дугорочних обавеза:
1) Кредит по основу прве емисије обвезница:
- сврха задужења:капиталне инвестиције
- износ укупног задужења: 6.387.159,36 КМ (главница 4.500.000,00 КМ, камата
1.887.159,36 КМ)
- повучена средства од кредита: 4.500.000,00 КМ,
- валута: КМ,
- каматна стопа: на годишњем нивоу 6,00%
- период задужења: 10 година,
- отплаћени износ: 6.239.229,90 КМ (главница 4.424.878,03 КМ, камата 1.814.351,87 КМ)
- стање дуга: 79.673,69 КМ (главница 75.121,97 КМ, камата 4.551,72 КМ).
2) Кредит Европске инвестиционе банке по пројекту „Водовод и канализација
Републике Српске” путем Уговора о преносу кредитних средстава између Министарства
финансија Републике Српске и општине Котор Варош:
-сврха задужења: Реконструкција и санација градске водоводне мреже и проширење
канализационе
мреже у општини Котор Варош,
- износ укупног задужења: 2.990.603,70 КМ (главница 1.998.858,26 КМ, камата 991.745,44
КМ),
- валута: КМ,
- камата 4,55% (3мEURIBOR)
- период задужења: 25 година,
- грејс период: 8 година,
- отплаћени износ: 33.104,84 КМ ( камата)

БРОЈ 5/19

„СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ КОТОР-ВАРОШ“

Страна 30

- стање дуга: 2.435.194,63 KM (повучени износ главнице 1.476.554,03 КМ, камата
958.640,60 KM .
3) Кредит Свјетке банке-Међународне асоцијације за развој по „Хитном пројекту
опоравка од поплава” путем Уговора о под-кредиту бр.6 од 22.10.2015.године о преносу
кредитних средстава између Министарства финансија Републике Српске и општине Котор
Варош:
- сврха задужења: Санација и реконструкција локалне инфраструктуре оштећене усљед
поплава у општини Котор Варош,
- износ укупног задужења:1.342.352,22 КМ (главница 1.146.153,52 КМ-440.000,00 SDR,
камата 196.198,70 КМ ),
- валута: КМ,
- камата:1,25% годишње,
- период задужења: 25 година,
- грејс период: 5 година,
-отплаћени износ: 23.066,47 КМ ( камата )
-стање дуга: 1.057.147,51 КМ (повучени износ главнице 884.015,28 КМ-372,240,94 SDR,
камата 173.132,23 КМ).
Укупан износ задужења под тачком 2 и 3 биће дефинисан коначним ануитетним планом
по повлачењу укупног износа уговорених средстава.
4) Кредит по основу друге емисије обвезница:
- сврха задужења: капиталне инвестиције-изградња зграде локалне самоуправе
(2.661.978,25 КМ) и откуп неотплаћеног дијела обвезница из прве емисије обвезница
(2.338.021,75 КМ).
- износ укупног задужења: 6.849.313.23 КМ (главница 5.000.000,00 КМ, камата
1.849.313,23 КМ)
- повучена средства од кредита: 5.000.000,00 КМ,
- валута: КМ,
- каматна стопа: на годишњем нивоу 4,4 %
- период задужења: 10 година,
- отплаћени износ: 0
- стање дуга: 6.849.313.23 КМ (главница 5.000.000,00 КМ, камата 1.849.313,23 КМ).
Б) Издате гаранције
-ЈП Деп-от Бања Лука, по основу кредитног задужења, издата гаранција 15.07.2010.
године у износу од 880,12 КМ (450 EUR), на период отплате главнице 15.12.201615.06.2028.године.
Број:02-014-129/19
Датум: 18.04.2019. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Зденко Сакан, с.р.
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2.

У складу са чланом 96. тачка 5. Правилника о рачуноводству, рачуноводственим
политикама и рачуноводственим процјенама за буџетске кориснике („Службени гласник
Републике Српске“, број 115/17) и члана 67. Статута општине Котор Варош („Службени
гласник општине Котор Варош“, број:10/17), Начелник општине Котор Варош, д о н о с и
ОДЛУКУ
о резервисању средстава на дан 31.12.2018. године
I
Врши се резервисање средстава за издатке на дан 31.12.2018. године у износу од
1.206.576,23 КМ.
II
Резервисана средства из тачке 1. ове Одлуке реализоват ће се за издатке на економском
код-у:
1. 5111-издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката у износу од 653.799,25
КМ .
2. 5112- издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и
објеката у износу од 464.047,90 КМ.
3. 5113-издаци за набавку опреме у износу од 75.683,58 КМ.
4. 5117-издаци за нематеријалну произведену имовину у износу од 8.365,50 КМ.
5. 5161-издаци за залихе ситног инвентара у износу од 4.680,00 КМ.
III
Саставни дио ове Одлуке је табеларни преглед потписаних уговора.
IV
За извршење Одлуке задужује се одјељење за финансије Општинске управе
општине Котор Варош.
V
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења , а објавиће се у Службеном
гласнику општине Котор Варош.

Број: 02-014-96/19
Датум: 28.02.2019. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Зденко Сакан, с.р.
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3.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике
Српске'', број:97/16), члана 67. Статута општине Котор Варош (''Службени гласник
општине Котор Варош'', број:10/17), те члана 15. и члана 16. Одлуке о извршењу буџета
општине Котор Варош за 2019. годину (''Службени гласник општине Котор Варош'',
број:11/18), Начелник општине Котор Варош дана 31.03.2019. године, д о н о с и
РЈЕШЕЊЕ
О ОДОБРЕЊУ РЕАЛОКАЦИЈЕ СРЕДСТАВА
1. Одобрава се реалокација средстава буџетском кориснику општине Котор Варош –
ЈУ Дјечији вртић „Лариса Шугић“ Котор Варош ( организациони код 00530400) у
планираном оквиру за 2019. годину у износу од 1.065,60 KM.
2. Реалокација средстава из тачке 1. биће извршена са позиција:
 412300-расходи за канцеларијски материјал у износу од 50,00 КМ
на позицију:
- 419100-расходи по судским рјешењима КМ,
 511200-издаци за инвестиционо одржавање у износу од 100,00 КМ
на позицију:


- 511300-издаци за набавку опрема
412900-остали некласификовани расходи у износу од 300,00 КМ
на позицију:

- 419100-расходи по судским рјешењима,
 412400-расходи за материјал за посебне намјене у износу од 615,60 КМ
на позиције:
-

412100-расходи по основу закупа у износу од 555,00 КМ
412500-расходи за текуће одржавање у износу од 60,60 КМ.

3. За извршење Рјешења задужује се Одјељење за финансије - трезор.
4. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а биће објављено у ''Службеном
гласнику општине Котор Варош ''.
Број : 05-403-4/19
Датум: 31.03.2019. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Зденко Сакан с.р.
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4.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике
Српске'', број:97/16), члана 67. Статута општине Котор Варош (''Службени гласник
општине Котор Варош'', број:10/17), те члана 15. и члана 16. Одлуке о извршењу буџета
општине Котор Варош за 2019. годину (''Службени гласник општине Котор Варош'',
број:11/18), Начелник општине Котор Варош дана 31.03.2019. године, д о н о с и
РЈЕШЕЊЕ
О ОДОБРЕЊУ РЕАЛОКАЦИЈЕ СРЕДСТАВА
1. Одобрава се реалокација средстава буџетском кориснику општине Котор Варош –
Кабинет начелника ( организациони код 00530121) у планираном оквиру за 2019.
годину у износу од 400,00 KM.
2. .Реалокација средстава из тачке 1. биће извршена са позиције:
 411200-расходи по основу дневница за службена путовања
на позицију:
- 412600-расходи по основу путовања и смјештаја.
3. За извршење Рјешења задужује се Одјељење за финансије - трезор.
4. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а биће објављено у ''Службеном
гласнику општине Котор Варош ''.
Број : 05-403-4/19-2
Датум: 31.03.2019. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Зденко Сакан, с.р.

5.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике
Српске'', број:97/16), члана 67. Статута општине Котор Варош (''Службени гласник
општине Котор Варош'', број:10/17), те члана 15. и члана 16. Одлуке о извршењу буџета
општине Котор Варош за 2019. годину (''Службени гласник општине Котор Варош'',
број:11/18), Начелник општине Котор Варош дана 31.03.2019. године, д о н о с и
РЈЕШЕЊЕ
О ОДОБРЕЊУ РЕАЛОКАЦИЈЕ СРЕДСТАВА
1. Одобрава се реалокација средстава буџетском кориснику општине Котор Варош –
Одјељење за финансије ( организациони код 00530140) у планираном оквиру за
2019. годину у износу од 1.290,00 KM.
2. Реалокација средстава из тачке 1. биће извршена са позиције:

БРОЈ 5/19

„СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ КОТОР-ВАРОШ“



Страна 34

487200-трансфери ентитету-записник ПУРС
на позицију:
-

487400- трансфери фондовима обавезног социјалног осигурања-записник
ПУРС.

3. За извршење Рјешења задужује се Одјељење за финансије - трезор.
4. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а биће објављено у ''Службеном
гласнику општине Котор Варош ''.
Број : 05-403-4/19-3
Датум: 31.03.2019. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Зденко Сакан, с.р.

6.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике
Српске'', број:97/16), члана 67. Статута општине Котор Варош (''Службени гласник
општине Котор Варош'', број:10/17), те члана 15. и члана 16. Одлуке о извршењу буџета
општине Котор Варош за 2019. годину (''Службени гласник општине Котор Варош'',
број:11/18), Начелник општине Котор Варош дана 31.03.2019. године, д о н о с и
РЈЕШЕЊЕ
О ОДОБРЕЊУ РЕАЛОКАЦИЈЕ СРЕДСТАВА
1. Одобрава се реалокација средстава буџетском кориснику општине Котор Варош –
Одјељење за стамбено-комуналне послове ( организациони код 00530170) у
планираном оквиру за 2019. годину у износу од 3.000,00 KM.
2. Реалокација средстава из тачке 1. биће извршена са позиције:
 412800-расходи за услуге зимске службе
на позицију:
-

412900-остали непоменути расходи.

3. За извршење Рјешења задужује се Одјељење за финансије - трезор.
4. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а биће објављено у ''Службеном
гласнику општине Котор Варош ''.
Број : 05-403-4/19-4
Датум: 31.03.2019. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Зденко Сакан, с.р.
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7.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике
Српске'', број:97/16), члана 67. Статута општине Котор Варош (''Службени гласник
општине Котор Варош'', број:10/17), те члана 15. и члана 16. Одлуке о извршењу буџета
општине Котор Варош за 2019. годину (''Службени гласник општине Котор Варош'',
број:11/18), Начелник општине Котор Варош дана 31.03.2019. године, д о н о с и
РЈЕШЕЊЕ
О ОДОБРЕЊУ РЕАЛОКАЦИЈЕ СРЕДСТАВА
1. Одобрава се реалокација средстава буџетском кориснику општине Котор Варош –
Одјељење за друштвене дјелатности ( организациони код 00530210) у планираном
оквиру за 2019. годину у износу од 110,00 KM.
2. Реалокација средстава из тачке 1. биће извршена са позиције:
 412900-остали непоменути расходи на позицију:
- 412600-расходи по основу путовања и смјештаја.
3. За извршење Рјешења задужује се Одјељење за финансије - трезор.
4. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а биће објављено у ''Службеном
гласнику општине Котор Варош ''.
Број : 05-403-4/19-5
Датум: 31.03.2019. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Зденко Сакан,с.р.
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1. Програм о коришћењу средстава накнаде на основу промјене3 намјене пољ.
земљишта у непољ. сврхе за 2019. досину
2. програм средстава посебних водних накнада за 2019. годину
3. Годишњи план о коришћењу средстава накнаде на основу продаје ШДС у 2019.
4. План утрошка средстава од концесионе накнаде за 2019. год
5. Одлука о расподјели средстава спорт. организацијама из буџета општине Котор
Варош за 2019
6. Одлука о измјенама одлуке о начину и условима продаје неизграђеног гр.
земљишта у државној својини непосредном погодбом
7. Одлука о давању сагласности на листу споменика и спомен обиљежја од великог
значаја за општину Котор Варош
8. Одлука о приступању изради рег плана Центар Котор Варош
9. Одлука о приступању изради рег. плана Рукика Котор Варош
10. Одлука о утврђивању висине накнаде за рад предсједника и чланова Одбора за
жалбе општ. управе општине Котор Варош
11. Рјешење о додјели признања поводом дана општине
12. Рјешење о именовању начелника Одјељења за привреду
13. Рјешење о именовању начелника Одјељења за општу управу
14. Рјешење о именовању начелника Одјељења за просторно уређење
15. Рјешење о именовању начелника Одјељења за стамбено комуналне послове
16. Рјешење о измјени рјешења о именовању Надзорног одбора општине
17. Рјешење о именовању чланова привремених савјета мјесних заједница
18. Рјешење о именовању Савјета за праћење израде регулационог плана „Брегови2“
Котор Варош
19. Закључак о додјели посебног признања
20. Закључак о усвајању Извјештаја о раду БО Котор Варош за 2018. годину
21. Закључак о усвајању Одлуке о изради измјене Регулационог плана „Камена кућа“
Котор Варош у нацрту
22. Закључак о усвајању програма рада Дома здравља Котор Варпш за 2019. годину
23. Закључак о усвајању Програма рада ТО Котор Варош за 2019. годину
24. Закључак о усвајању Програма рада ЈУ „Центар за културу, спорт и информисање“
Котор Варош за 2019. годину
25. Закључак о усвајању Програма рада ЈУ „Центар за совијални рад“ Котор Варош за
2019. годину
26. Закључак о усвајању Информације о газдовању шумама на подручју општине
Котор Варош у 2018. години
АКТА НАЧЕЛНИКА
1. Извјештај о стању дуга и гаранција Општине Котор Варош на дан 31.12.2018.
године
2. Одлука о резервисању средстава на дан 31.12.2018. године
3. Рјешење о реалокацији средстава (5)

