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На основу члана 4. став (5) и (7) и члана 63. став (2) тачка е) Закона о јавним
путевима („Службени гласник Републике Српске“, број: 89/13), члана 59. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19) 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 :
ПРАВИЛНИК
О НАЧИНУ РЕГУЛИСАЊА ВИСИНЕ НАКНАДЕ ЗА КОРИШТЕЊЕ ПУТНОГ
ЗЕМЉИШТА ЗА ПОЛАГАЊЕ ИНФРАСТРУКТУРНИХ ИНСТАЛАЦИЈА
Члан 1.
Овим правилником утврђује се висина и начин плаћања накнаде за коришћење путног
земљишта којим управља Општина Котор Варош за инфраструктурне инсталације.
Члан 2.
Путно земљиште је земљиште у које се уграђују инфраструктурне инсталације (каблови,
водови, цјевоводи), а обухвата труп пута, банкине и путни појас до катастарске међе
локалног пута или улице са катастарском међом другог власника и ваздушни простор
изнад локалног пута или улице у складу са Законом.
Члан 3.
Инфраструктурнe инсталације су подземне и надземне инсталације и водови у путном
земљишту, а које се односе на телекомуникацијске каблове, електроенергетске каблове,
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канализационе водове, цјевоводе и друге инфраструктурне водове свих промјера (у даљем
тексту: инфраструктурне инсталације).
Члан 4.
Правна лица, предузетници и физичка лица (у даљем тексту: корисници) могу користити
по основу закупа путно земљиште за постављање инфраструктурних инсталација, ако су у
складу са законом и другим прописима добили одобрење за коришћење путног земљишта
и ако плаћају накнаду за коришћење путног земљишта по уговору о закупу, у складу са
овим правилником.
Члан 5.
(1)
Накнаду за коришћење путног земљишта утврђена овим правилником, на основу
закупа корисник плаћа у корист Јавних прихода – Буџета Општине Котор Варош.
(2)
Накнада за коришћење путног земљишта (у даљем тексту: накнада) обрачунава се
по дужном метру постављених инфраструктурних инсталација, осим у случајевима када
инсталације или објекти који су функционална цјелина са инфраструктурним водовима
прелазе површину од 1m2 тада се накнада наплаћује по метру квадратном површине, а
утврђује се рјешењем надлежног органа који управља локалним путевима и улицама у
насељима.
Члан 6.
(1)
Накнада по дужном метру коришћења путног земљишта износи 0,15КМ/m.
(2)
Накнада по квадаратном метру за објекте и инсталације износи 10КМ/m2.
Члан 7.
(1)
На основу рјешења надлежног органа закључује се уговор између Општине Котор
Варош и корисника путног земљишта.
(2)
Уговор из става 1. овог члана садржи: ознаку уговорених страна, врсту и дужину
инфраструктурних водова, вријеме на које се закључује уговор, начин плаћања накнаде,
отказни рок и друге одредбе.
(3)
Надлежни орган у смислу овог члана је Начелник, а припрему података и приједлог
уговора припрема надлежно одјељење.
Члан 8.
Накнада по основу закупа не плаћа се у случајевима када је Општина Котор Варош
власник предметних инфраструктурних инсталација, о чему посебно рјешење издаје
надлежни орган који управља локалним путевима и улицама у насељима.
Члан 9.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном
гласнику Општине Котор Варош“
Број: 08-370-134/19
Датум: 03.10.2019.године

НАЧЕЛНИК
Зденко Сакан,с.р.
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На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике
Српске'' број: 97/16) и члана 67. Статута Општине Котор Варош (''Службени гласник
Општине Котор Варош, број: 10/17), начелник Општине Котор Варош д о н о с и
ПРАВИЛНИК
О ИЗМЈЕНИ ПРАВИЛНИКА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА У ОПШТИНИ КОТОР ВАРОШ
Члан 1.
У члану 9. став 1) Правилника о јавним набавкама у Општини Котор Варош
(''Службени гласник Општине Котор Варош'', број: 8/15), иза ријечи ''Службеник'' додаје
се '' или 'Комисија за израду тендерске документације коју именује начелник Општине
посебним рјешењем''.
Члан 2.
Овај Правилник ступа на снагу даном доношења а објавиће се у ''Службеном
гласнику Општине Котор Варош''.

Број: 02-014-273/19
Датум: 19.07.2019. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Зденко Сакан,с.р.

3
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике
Српске'' број: 97/16), члана 67. Статута Општине Котор Варош (''Службени гласник
Општине Котор Варош, број: 10/17) и члана 9. Правилника о јавним набавкама у Општини
Котор Варош (''Службени гласник Општине Котор Варош, број: 8/15 и Правилника о
измјени правилника о јавним набавкама у Општини Котор Варош број: 02-014-273/19 од
19.07.2019. године), начелник Општине Котор Варош д о н о с и
РЈЕШЕЊЕ
о именовању Комисије
1. Именује се Комисија за израду тендерске документације за пројекат : ''Извођење радова

за изградњу Зграде локалне управе Котор Варош'' у сљедећем саставу:
1. Младен Тривуновић, предсједник,
2. Радислав Петрушић, члан,
3. Горан Шебић, члан,
2. Задатак Комисије из тачке 1. овог рјешења је:
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Да припреми тендерску документацију за наведени пројекат а у складу са одредбама члана
53. став (3), 55., 66., и 67. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник БиХ'',
број:39/14) и Упутства за припрему модела тендерске документације и понуда (''Службени
гласник БиХ'', број: 90/14 и 20/15), те на основу припремљених и достављених техничких
спецификација од стране надлежне организационе јединице, a које минимално садрже
детаљан опис радова укључујући и количине, квалитет, технички опис, естетске и
функционалне захтјеве, захтјеве у вези са заштитом животне средине, захтјеве у вези са
гаранцијама, мјесто и рок извођења радова и друге спецификације у зависности од
предмета набавке.
3. Послови Комисије обухватају:
- рад комисије од дана доношења рјешења о њеном именовању до окончања свих послова
везаних за израду тендерске документације за конкретну јавну набавку,
- комисија сачињава записнике и друге акте у складу са општим актима уговорног органа,
- комисија тендерску документацију уз записник о раду, доставља уговорном органу ,
4. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у ''Службеном гласнику
општине Котор Варош''.
Број: 02-014-3-18/2019
Датум: 19.07.2019. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Зденко Сакан дипл.инж.шум.,с.р.

4
На основу члана 13. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник Босне и
Херцеговине'' број: 39/14 и 47/14), члана 3. Правилника о успостављању и раду комисије
за набавке (''Службени гласник Босне и Херцеговине'' број: 103/14), 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
РЈЕШЕЊЕ
о именовању Комисије
1. Именује се Комисија за јавну набавку под називом: ''Извођење радова за изградњу

Зграде локалне управе Котор Варош'' број: 05/6-404-74/19 у отвореном поступку јавне
набавке, у сљедећем саставу:
1. Срђан Ћорић, предсједник,
2. Слободан Гелић, замјеник предсједника,
3. Радислав Петрушић, члан,
4. Емина Бунић, замјеник члана,
5. Горан Шебић, члан,
6. Далиборка Каламада, замјеник члана,
7. Борис Марковић, члан,
8. Дајана Брљић, замјеник члана,
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9. Зоран Крагић, члан,
10. Виолета Каламада замјеник члана,
11. Бранкица Радуловић, секретар,
12. Радојка Бубић, замјеник секретара.
2. Задатак Комисије из тачке 1. овог рјешења је:
а) Провођење јавног отварања понуда,
б) Прегледавање, оцјена и успоређивање понуда,
в) Сачињавање записника о оцјени понуда,
г) Сачињавање извјештаја о поступку јавне набавке,
д) Давање препоруке уговорном органу за доношење одлуке о избору или одлуке о
поништењу поступка набавке.
ђ) Припрему приједлога одлуке у форми и садржају прописаним закономе) Припрему одговора по правним лијековима.
3. Сви чланови Комисије су обавезни да током цијелог поступка набавке пријаве
постојање могућег сукоба интереса уговорном органу ради искључења из даљег рада
комисије.
4. Послови Комисије обухватају:
- рад комисије од дана доношења рјешења о њеном именовању до окончања свих послова
везаних за конкретну јавну набавку,
- комисија сачињава записнике и друге акте у садржају и форми прописаној Законом о
јавним набавкама, подзаконским актима и општим актима уговорног органа,
- комисија, након окончања поступка, даје уговорном органу препоруку, заједно са
извјештајем о раду и разлозима давања такве препоруке,
- уговорни орган може прихватити препоруку комисије или одбити ако је приједлог
незаконит,
- у случају да уговорни орган не прихвати препоруку комисије дужан је дати писмено
образложење свог поступања, тј. објаснити у чему се састоји незаконитост, те тражити да
се иста отклони,
- коначну одлуку о додјели уговора доноси уговорни орган,
- обавеза комисије је да након окончања поступка набавке цјекокупан предмет са свим
документима достави службенику за јавне набавке.
5. Комисија ће донијети пословник о раду.
6. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у ''Службеном гласнику
општине Котор Варош''.
Број: 02-014-3-19/2019
Датум: 24.07.2019. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Зденко Сакан дипл.инж.шум.,с.р.
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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 01.07.2019. године, д о н о с и
РЈЕШЕЊЕ
О ОДОБРЕЊУ РЕАЛОКАЦИЈЕ СРЕДСТАВА
1. Одобрава се реалокација средстава буџетском кориснику општине Котор Варош –
ЈУ средњосколски центар „Никола Тесла“ Котор Варош ( организациони код
08150019) у планираном оквиру за 2019. годину у износу од 456,30 KM.
2. Реалокација средстава из тачке 1. биће извршена са позиције:
• 412900-остали непоменути расходи, на позицију:
- 419100-расходи по судским рјешењима.
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 : 05-403-4/19-7
Датум: 01.07.2019. 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 01.07.2019. године, д о н о с и
РЈЕШЕЊЕ
О ОДОБРЕЊУ РЕАЛОКАЦИЈЕ СРЕДСТАВА
1. Одобрава се реалокација средстава буџетском кориснику општине Котор Варош –
Одјељење за просторно уређење ( организациони код 00530160) у планираном
оквиру за 2019. годину у износу од 500,00 KM.
2. Реалокација средстава из тачке 1. биће извршена са позиције:
• 412700-остале стручне услуге, на позицију:
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412700-остале стручне услуге у оквиру потрошачке јединице Одјељење
стамбено комуналне послове (организациони код 00530170).

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 : 05-403-4/19-8
Датум: 01.07.2019. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Зденко Сакан,с.р.

7
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике
Српске'', број:97/16), члана 67. Статута општине Котор Варош (''Службени гласник
општине Котор Варош'', број:10/17), те члана 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 01.07.2019. године, д о н о с и
РЈЕШЕЊЕ
О ОДОБРЕЊУ РЕАЛОКАЦИЈЕ СРЕДСТАВА
1. Одобрава се реалокација средстава буџетском кориснику општине Котор Варош –
Одјељење стамбено комуналне послове ( организациони код 00530170) у
планираном оквиру за 2019. годину у износу од 4.200,00 KM.
2. Реалокација средстава из тачке 1. биће извршена са позиције
• 412800-расходи за услуге зимске службе, на позицију:
- 412900-остали непоменути расходи-технички преглед објеката.
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 : 05-403-4/19-9
Датум: 01.07.2019. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Зденко Сакан, с.р.
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8
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике
Српске'', број:97/16), члана 67. Статута општине Котор Варош (''Службени гласник
општине Котор Варош'', број:10/17), те члана 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 01.07.2019. године, д о н о с и
РЈЕШЕЊЕ
О ОДОБРЕЊУ РЕАЛОКАЦИЈЕ СРЕДСТАВА
1. Одобрава се реалокација средстава буџетском кориснику општине Котор Варош –
Одјељење за привреду ( организациони код 00530150) у планираном оквиру за
2019. годину у износу од 450,00 KM.
2. Реалокација средстава из тачке 1. биће извршена са позиција:
• 412900-остали непоменути расходи у износу од 300,00 КМ, на позицију:
- 412600-расходи по основу службених путовања, у оквиру потрошачке
јединице Одјељење за друштвене дјелатности (организациони код
00530210).
• 412600- расходи по основу службених путовања у износу од 150,00 КМ на
позицију:
- 412600-расходи по основу службених путовања, у оквиру потрошачке
јединице Одјељење за друштвене дјелатности (организациони код
00530210).
3. За извршење Рјешења задужује се Одјељење за финансије - трезор.
4. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а биће објављено у ''Службеном
гласнику општине Котор Варош ''.
Број : 05-403-4/19-10
Датум: 01.07.2019. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Зденко Сакан,с.р.

9
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 01.07.2019. 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 190,00 KM.
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2. Реалокација средстава из тачке 1. биће извршена са позиције:
• 412900-остали непоменути расходи, на позицију:
- 412600-расходи по основу службених путовања.
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 : 05-403-4/19-11
Датум: 01.07.2019. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Зденко Сакан,с.р.

10
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 01.07.2019. године, д о н о с и
РЈЕШЕЊЕ
О ОДОБРЕЊУ РЕАЛОКАЦИЈЕ СРЕДСТАВА
1. Одобрава се реалокација средстава буџетском кориснику општине Котор Варош –
Начелник општине ( организациони код 00530120) у планираном оквиру за 2019.
годину у износу од 800,00 KM.
2. Реалокација средстава из тачке 1. биће извршена са позиције:
• 412600-расходи по основу службених путовања, на позицију:
- 412600-расходи по основу службених путовања у оквиру потрошачке
јединице Кабинет начелника (организациони код 00530121).
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 : 05-403-4/19-12
Датум: 01.07.2019. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Зденко Сакан,с.р.
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11
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 01.07.2019. 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 5.110,00 KM.
2. Реалокација средстава из тачке 1. биће извршена са позиције:
• 412900-расходи за стручно усавршавање запослених, на позиције:
- 487200-трансфери ентитету-зсписник ПУРС у износу од 2.310,00 КМ
- 487400-трансфери фондовима-зсписник ПУРС у износу од 2.800,00 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 : 05-403-4/19-13
Датум: 01.07.2019. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Зденко Сакан, с.р.

12
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 01.07.2019. 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 6.200,00 KM.
2. Реалокација средстава из тачке 1. биће извршена са позиција:
• 412300-расходи за канцеларијски материјал у износу од 500,00 КМ
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на позиције:
- 412600-расходи по основу утрошка горива у износу од 150,00
- 412500-трошкови текућег одржавања у износу од 350,00 КМ,
•

511200-издаци за инвестиционо одржавање у износу од 2.400,00 КМ
на позицију:
- 511300-издаци за набавку опрема

•

411200-расходи за бруто накнаде у износу од 300,00 КМ
на позицију:
- 412900- остали некласификовани расходи,

•

412400-расходи за материјал за посебне намјене у износу од 3.000,00 КМ
на позиције:
- 412100-расходи по основу закупа у износу од 2.000,00 КМ
- 412500-расходи за текуће одржавање у износу од 1.000,00 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 : 05-403-4/19-14
Датум: 01.07.2019. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Зденко Сакан,с.р.

13
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 26.07.2019. године, д о н о с и
РЈЕШЕЊЕ
О ОДОБРЕЊУ РЕАЛОКАЦИЈЕ СРЕДСТАВА
1. Одобрава се реалокација средстава буџетском кориснику општине Котор Варош –
Одјељење стамбено комуналне послове ( организациони код 00530170) у
планираном оквиру за 2019. годину у износу од 10.000,00 KM.
2. Реалокација средстава из тачке 1. биће извршена са позиције
• 511200-издаци за инвестиционо одржавање , на позицију:
- 415200-капиталне помоћи непрофитним организацијама у оквиру
потрошачке
јединице
Одјељење
за
друштвене
дјелатности
(организациони код 00530210).
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3. За извршење Рјешења задужује се Одјељење за финансије - трезор.
4. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а биће објављено у ''Службеном
гласнику општине Котор Варош ''.
Број : 05-403-4/19-15
Датум: 26.07.2019. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Зденко Сакан,с.р.

14
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи
(''Службени гласник
Републике Српске'', број: 97/16), члана 67. Статута општине Котор Варош (''Службени
гласник општине Котор Варош'', број: 10/17), те члана 14., Одлуке о извршењу буџета
општине Котор Варош за 2019. годину (''Службени гласник општине Котор Варош'',
број:11/18), Начелник општине Котор Варош дана 26.07.2019. године, д о н о с и
РЈЕШЕЊЕ
О ОДОБРЕЊУ И РЕАЛОКАЦИЈИ СРЕДСТАВА БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Одобрава се реалокација средстава буџетске резерве у износу од 10.000,00 КМ
2. Средства из тачке 1. овог Рјешења реализоваће се на начин да се изврши
реалокација средстава у Буџету општине Котор Варош за 2019. годину, са ставке
''буџетска резерва'', на потрошачку јединицу Одјељење за друштвене дјелатности
општине Котор Варош (организациони код 00530210) на ставку: 415200 –
капиталне помоћи вјерским заједницама.
3. Исплата средстава из тачке 1. овог Рјешења извршиће се на жиро рачун: СПЦ
Котор Варош код УКБ број 551-500-11291247-39 у сврху изградње сале.
4. За извршење Рјешења задужује се Одјељење за финансије - трезор.
5. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а биће објављено у ''Службеном
гласнику општине Котор Варош ''.
Број : 05-403-4/19-16
Датум: 26.07.2019. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Зденко Сакан,с.р.
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15
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 24.09.2019. 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 15.000,00 KM.
2. Реалокација средстава из тачке 1. биће извршена са позиција:
• 411100-расходи за бруто плате запослених у износу од 1.600,00 КМ, на
позицију:
- 411300-расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања и
• 631900-издаци за отплату дугова-покриће дефицита у износу од 13.400,00
КМ, на позицију:
- 638100-издаци за накнаду плате за вријеме породиљског одсуства које
се рефундира, у оквиру исте потрошачке јединице.
3. За извршење Рјешења задужује се Одјељење за финансије - трезор.
4. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а биће објављено у ''Службеном
гласнику општине Котор Варош ''.
Број : 05-403-4/19-17
Датум: 24.09.2019. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Зденко Сакан, с.р.

16
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 24.09.2019. године, д о н о с и
РЈЕШЕЊЕ
О ОДОБРЕЊУ РЕАЛОКАЦИЈЕ СРЕДСТАВА
1. Одобрава се реалокација средстава буџетском кориснику општине Котор Варош –
Одјељење стамбено комуналне послове ( организациони код 00530170) у
планираном оквиру за 2019. годину у износу од 77,45 KM.
2. Реалокација средстава из тачке 1. биће извршена са позиције:
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•

41120-расходи по основу дневница за службена путовања , на позицију:
- 412200-расходи за накнаду за коришћење градског грађевинског
земљишта.
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 : 05-403-4/19-18
Датум: 24.09.2019. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Зденко Сакан, с.р.

17
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 24.09.2019. године, д о н о с и
РЈЕШЕЊЕ
О ОДОБРЕЊУ РЕАЛОКАЦИЈЕ СРЕДСТАВА
1. Одобрава се реалокација средстава буџетском кориснику општине Котор Варош –
Начелник општине ( организациони код 00530120) у планираном оквиру за 2019.
годину у износу од 579,15 KM.
2. Реалокација средстава из тачке 1. биће извршена са позицијa:
• 411200- расходи по основу дневница за службениа путовања у износу од
175,77 КМ, на позицију:
- 411200- расходи по основу дневница за службениа путовања у оквиру
потошачке јединице Кабинет начелника (организациони код 00530121)
• 412600-расходи по основу службених путовања у износу од 403,88 КМ, на
позиције:
- 412600-расходи по основу службених путовања у износу од 213,28 КМ у
оквиру потрошачке јединице Кабинет начелника (организациони код
00530121) и
- 412600-расходи по основу службених путовања у износу од 190,10 КМ у
оквиру потрошачке јединице Одјељење за друштвене дјелатности
(организациони код 00530210).
3. За извршење Рјешења задужује се Одјељење за финансије - трезор.
4. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а биће објављено у ''Службеном
гласнику општине Котор Варош ''.
Број : 05-403-4/19-19
Датум: 24.09.2019. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Зденко Сакан, с.р.

БРОЈ 10/19

„СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ КОТОР-ВАРОШ“

Страна 15

18
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 24.09.2019. године, д о н о с и
РЈЕШЕЊЕ
О ОДОБРЕЊУ РЕАЛОКАЦИЈЕ СРЕДСТАВА
1. Одобрава се реалокација средстава буџетском кориснику општине Котор Варош –
Одјељење за општу управу ( организациони код 00530130) у планираном оквиру за
2019. годину у износу од 500,00 KM.
2. Реалокација средстава из тачке 1. биће извршена са позиције:
• 412300-расходи за стручну литературу , на позицију:
- 412300-расходи за режијски материјал у оквиру потрошачке јединице
Одсјек за послове пријемне канцеларије (организациони код 00530131).
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 : 05-403-4/19-20
Датум: 24.09.2019. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Зденко Сакан, с.р.

19
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 24.09.2019. године, д о н о с и
РЈЕШЕЊЕ
О ОДОБРЕЊУ РЕАЛОКАЦИЈЕ СРЕДСТАВА
1. Одобрава се реалокација средстава буџетском кориснику општине Котор Варош –
ЈУ Центар за социјални рад Котор Варош ( организациони код 00530300) у
планираном оквиру за 2019. годину у износу од 1.200,00 KM.
2. Реалокација средстава из тачке 1. биће извршена са позиције:
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412500-расходи за текуће одржавање на позицију:
- 412900-остали некласификовани 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 : 05-403-4/19-21
Датум: 24.09.2019. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Зденко Сакан,с.р.

20
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 24.09.2019. 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 2.651,83 KM.
2. Реалокација средстава из тачке 1. биће извршена са позицијe:
• 411300-расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, на
позиције:
- 412500-трошкови текућег одржавања у износу од 600,00 КМ,
- 412600-расходи по основу утрошка горива у износу од 55,00 КМ,
- 412900-остали некласификовани расходи у износу од 1.500,00 КМ и
- 638100-издаци за накнаду плате за вријеме боловања које се рефундира у
износу од 496,83 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 : 05-403-4/19-22
Датум: 24.09.2019. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Зденко Сакан, с.р.
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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 24.09.2019. године, д о н о с и
РЈЕШЕЊЕ
О ОДОБРЕЊУ РЕАЛОКАЦИЈЕ СРЕДСТАВА
1. Одобрава се реалокација средстава буџетском кориснику општине Котор Варош –
ЈУ средњошколски центар „Никола Тесла“ Котор Варош ( организациони код
08150019) у планираном оквиру за 2019. годину у износу од 2.029,00 KM.
2. Реалокација средстава из тачке 1. биће извршена на позицију:
• 511300-издаци за набавку опреме, са позиција:
- 412500-расходи за текуће одржавање у износу од 1.000,00 КМ,
- 412700-расходи за стручне услуге у износу од 785,00 КМ,
- 516100-издаци за залихе материјала у износу од 244,00 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 : 05-403-4/19-23
Датум: 24.09.2019. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Зденко Сакан, с.р.

22
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 24.09.2019. године, д о н о с и
РЈЕШЕЊЕ
О ОДОБРЕЊУ РЕАЛОКАЦИЈЕ СРЕДСТАВА
1. Одобрава се реалокација средстава буџетском кориснику општине Котор Варош –
ЈУ Народна библиотека Котор Варош ( организациони код
08180051) у
планираном оквиру за 2019. годину у износу од 1.320,00 KM.
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2. Реалокација средстава из тачке 1. биће извршена са позиције:
• 412500-расходи за текуће одржавање, на позицију:
- 511300-издаци за набавку опреме.
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 : 05-403-4/19-24
Датум: 24.09.2019. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Зденко Сакан,с.р.
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ОГЛАСИ
1
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА КОТОР-ВАРОШ
ОПШТИНСКА УПРАВА
-Одјељење за стамбено-комуналне пословеБрој: 08/2-372-111/19
Датум:25.06. 2019. године

,,СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ КОТОР-ВАРОШ“
Котор-Варош, Ул. Цара Душана бб.

Молим да на трошак странке објавите

О Г Л А С
Одјељење за стамбено-комуналне послове Општинске управе Општине Котор-Варош, на
основу рјешења број: 08/2-372-111/19 од 25.06. 2019. године, извршило је у регистру
заједнице етажних власника стамбених зграда, у регистарском листу број :47/18, упис
промјене лица овлаштених за заступање Заједнице за управљање зградом Котор-Варош,
,,Стамбена зграда са 12 станова“ -Деветка 2, Ул. Цара Душана бр 64 , Котор-Варош са
сљедећим подацима:
Лица овлаштена за заступање су:
ТЕПИЋ ДАМЈАН ,Котор Варош
Ранији заступници коју се бришу из регистра су:
Јотановић Зоран, Котор Варош
Прилог: доказ о плаћеним трошковима објављивања.
НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА
Слободан Гелић, дипл.инж.арх.,с.р.
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2
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА КОТОР-ВАРОШ
ОПШТИНСКА УПРАВА
-Одјељење за стамбено-комуналне пословеБрој: 08/2-372-125/19
Датум:22.07. 2019. године

,,СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ КОТОР-ВАРОШ“
Котор-Варош, Ул. Цара Душана бб.

Молим да на трошак странке објавите

О Г Л А С
Одјељење за стамбено-комуналне послове Општинске управе Општине Котор-Варош, на
основу рјешења број: 08/2-372-125/19 од 22.07. 2019. године, извршило је у регистру
заједнице етажних власника стамбених зграда, у регистарском листу број :48/19, упис
промјене лица овлаштених за заступање Заједнице за управљање зградом Котор-Варош,
„Стамбена зграда са 6 станова “ , Ул. Цара Душана бр 32 , Котор-Варош са сљедећим
подацима:
Лица овлаштена за заступање су:
ЛАМЕШИЋ РУЖА ,Котор Варош
Ранији заступници коју се бришу из регистра су:
Ламешић Ружа, Котор Варош
Прилог: доказ о плаћеним трошковима објављивања.
НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА
Слободан Гелић, дипл.инж.арх.,с.р.
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Правилник о начину регулисања висине накнаде за кориштење
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Котор Варош
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