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На основу члана 6. Закона о комуналним дјелатностима („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 124/11 и 100/17), тачке LXXI Одлуке о комуналном реду 

(„Службени гласник Општине Котор Варош“, број:7/18), члана 18. став 2. и члана 39. став 

(2) тачка 9) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број:97/16 и 36/19) и 

члана 36. Статута Општине Котор Варош („Службени гласник Општине Котор Варош“, 

број:10/17), Скупштина општине Котор Варош, на сједници одржаној 19.09.2019. године,  

д о н о с и : 

ПЛАН 

ОДВОЗА И ОДЛАГАЊА ОТПАДА 

 

Члан 1. 

Овим планом одређује се подручје на коме се врши редован одвоз комуналног 

отпада,вријеме и интензитет одвоза отпада,начин одлагања отпада и начин плаћања 

одвоза отпада. 

Члан 2. 

Одвоз отпада врши се на урбаном подручју града Котор Вароша и дијела 

насељених мјеста гдје је могућ приступ комуналним возилима а то су: Плане, Баштина, 

Равне, Ново Село, као и на подручју мјесних заједница Забрђе, Врбањци, Ободник, 

Масловаре, Грабовица, Шипраге. 

Члан 3. 

Одвоз отпада вршиће се према следећем распореду који је усаглашен са 

комуналним предузећем: 

ПОНЕДЈЕЉАК :  

• Ул. Цара Душана (контејнери) 

• Ул.Царице милице 

• Ул.Боре Станковића 
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• Ул. Стефана Немање до раскрснице са Ул. Десанке Максимовић 

• Ул.Владике Николаја Велимировића 

• Ул.Николе Пашића 

• Видовданска улица 

• Влашићка улица 

• Манастирска улица 

• Бањалучка улица 

• Ул.Бранка Ћопић 

• Ул.Иве Андрића 

• Ул.Јована Дучића 

• Ул.Војводе Живојина Мишића до раскрснице са ул. Првог крајишког корпуса 

• Ул.Хајдук Вељка Петровића 

• Ул.Алексе Шантића 

• Ул.Гаврила Принципа 

• Кнежевска улица 

• Ул.Станоја Главаша 

• Ул.Петра Петровића Његоша 

• Ул.Васе Пелагића 

• Ул.Бранка Радичевића 

• Ул.Милоша Обреновића 

• Трг палих бораца 

• Контејнери иза зграде СО и на Бјелинама (запремина 5м³) 

 

УТОРАК : 

• Ул. Војске Републике Српске 

• Спортекова улица 

• Ул.Которварошке бригаде ВРС 

• Ул.22.бригаде ВРС 

• Борјанска улица 

• Београдска улица 

• Ул.Патријарха Павла 

• Ул.Милоша Црњанског 

• Ул.Михајла Пупина 

• Узломачка улица 

• Хиландарска улица 

• Врбањци контејнери  (запремина 5м³) 

 

СРИЈЕДА : 

• Ул.Милоша Обилића 
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• Ул.Краља Милутина 

• Ул.Цара Лазара 

• Ул.Проте Матеје Ненадовића 

• Ул.Лазе Костића 

• Ул.Војводе Степе Степановића 

• Ул.Светозара Милетића 

• Ул.Илије Бирчанина 

• Ул.Цара Душана од хотела до раскрснице са улицом Царице Милице 

• Ул.Војислава Илића 

• Ул.Петра Кочића 

• Ул.Краља Александра Карађорђевића и споредне 

• Ул.Николе Тесле 

• Ул.Доситеја Обрадовића 

• Ул.Симе Матавуља 

• Ул.Вука Стефановића Караџића 

• Ул.Филипа Вишњића 

• Карађорђа Петровића 

• Стевана Синђелића 

• Ул.Јована Стерије Поповића 

• Ул.Марка Краљевића 

• Ново село 

• Забрђе 

• Подбрђе 

• Товладић 

• Присоје 

• СиМ техник (контејнер) 

• Механичке конструкције 

• Спортек 

• Контејнер у Забрђу код О.Ш .(запремина 5м³) 

• Контејнер иза зграде СО и на Бјелинама 

 

ЧЕТВРТАК: 

• МЗ Масловаре 

• Кукавице до Дабоваца (Витмарк) 

• Вечићи 

• Смајловићи 

• Врбањци 

• Хрваћани 

• Ханифићи 
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• Ободник до скретања за Цуркић 

 

ПЕТАК: 

• Каламанде 

• Грабовица 

• Шипраге 

• т.о. Спортек 

• т.о.Дермал 

• Контејнер иза зграде СО и на Бјелинама 

• Врбањци контејнери  (запремина 5м³) 

• Основна школа Свети Сава (запремина 5м³) 

Поред наведеног  К.П. Бобас А.Д. врши одвоз отпада комбинованим возилом  мање 

запремине из улица и дијелова насеља гдје је  онемогућен улазак већих возила за одвоз 

отпада. Поменуто возило сакупља отпад на сваких 14 дана из мјесних заједница: 

 

ЧЕТВРТАК 1: 

• дио Смајловића 

• Вечићи 

• Ханифићи 

• Ћиркино брдо 

• Сакани 

• Плане 

• дио Которишта 

• дио Котора 

 

ЧЕТВРТАК 2: 

• Коториште 

• дио Котора 

• Постоље 

• Плане (Марковићи) 

• Равне 

• Вранић 

 

ПЕТАК 1: 

• Дабовци 

• Ђурићи 

• Ободник Штрека 

• Цуркићи 

• Српска Дубока 
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• Лујићи 

• Грабовачка ријека 

• Шипраге од пијаце до Демића 

• од Демића до рибњака 

 

ПЕТАК 2: 

• Дабовци 

• Момићи 

• Купрешаци 

• Језерка-Гарићи 

• Бодњик 

• Масловарске баре иза куће Горана Шебића 

• Лауши 

• Борићи 

• Колона 

• Божичковићи 

• Жупљани-Бубићи 

• Горње Масловаре 

• Раштани 

• Бријежђе 

Члан 4. 

Комунално предузеће Бобас задржава право измјене термина одвоза отпада у 

оправданим околностима као што су кварови возила и слично. 

 

Члан 5. 

Имаоци отпада, отпад упакован у пластичне вреће одлажу у контејнере за отпад,а у 

улицама у којима нису постављени контејнери на мјесто које је приступачно комуналним 

возилима, или пред улаз свог дворишта. 

Члан 6. 

  Имаоци отпада дужни су износити отпад у јутарњим часовима у дане када се отпад 

одвози са тог подручја. 

Комунално предузеће је дужно вршити одвоз смећа у периоду од 7 до 15 часова. 

Уколико након изношења отпада у затвореним пластичним врећама,а по распореду 

утврђеним овим планом, дође до оштећења пластичних врећа, односно расипања отпада 

на мјесту одлагања радници комуналног предузећа дужни су сакупити сав расути отпад и 

одвести га на депонију. 

Члан 7. 

 Одвоз отпада врши се специјалним возилима за одвоз и одлаже се на депонију, у 

свему према одредбама Одлуке о комуналном реду и овим планом. 
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Члан 8. 

 Давалац услуге је дужан одвоз отпада вршити благовремено и квалитетно у свему 

према одредбама Одлуке о комуналном реду и овим планом. 

 

Члан 9. 

 Имаоци отпада не смију отпад одлагати поред контејнера и на мјеста која нису 

одређена за одлагање истог. 

Члан 10. 

 У посуде за одлагање отпада из домаћинства, на мјеста одређена за одлагање 

отпада из домаћинства као и на јавну површину забрањено је одлагати крупни отпад и 

отпад животињског поријекла. 

Члан 11. 

Сви имаоци отпада дужни су плаћати мјесечну накнаду за одвоз отпада даваоцу 

комуналних услуга коме је општина повјерила вршење ове дјелатности по цјеновнику који 

је усвојила Скупштина општине Котор Варош. 

 

Члан 12. 

 Саставни дио Плана је графички приказ путања за одвоз отпада. 

 

Члан 13. 

 Овај план ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном гласнику 

Општине Котор Варош. 

 

Број: 01-022-89/19                                                                            ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 19.09.2019. године                                                        СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                                      Ибрахим Палић,с.р. 

2  

            На основу члана 39. став 2. тачка 37. Закона о локалној самоуправи (''Службени 

гласник Републике Српске'', број 97/16 и 36/19), члана 36. став 2. тачка 42. Статута 

општине Котор Варош (''Службени гласник општине Котор Варош'', бр. 10/17), а у вези са 

чланом 14. Закона о буџетском систему (''Службени гласник Републике Српске'', бр. 

121/12, 52/14, 103/15 и 15/16) и тачком 19. Упутства за утврђивање суфицита 

расположивог за расподјелу (''Службени гласник Републике Српске'', број 45/13), 

Скупштина општине Котор Варош, на сједници одржаној дана 19.09.2019. године, доноси 

 

О Д Л У К У 

о расподјели утврђеног суфицита и неутрошених намјенскихсредстава за 2018. годину 

 

I 

Овом одлуком врши се расподјела утврђеног нераспоређеног суфицита који је стварно 

расположив за расподјелу и неутрошених намјенских средстава, који се наплаћују и 

реализују у складу са посебним прописима, по годишњем обрачуну за 2018. годину. 
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II 

1) Утврђени нераспоређени суфицит у 2018. години, који је стварно расположив за 

расподјелу износи 65.599,88 КМ.  

2) Неутрошена намјенска средства (неутрошени приходи, који се реализују по посебним 

прописима 120.506,56 KM, неутрошена средства од емисије обвезница 25.721,97 KM), по 

годишњем обрачуну за 2018. годину, а која нису планирана почетним буџетом за 2019. 

годину, износе 146.228,53 КМ. 

III 

1) Утврђени нераспоређени суфицит, који је стварно расположив за расподјелу 

распоређује се за:  

• Издаци за изградњу и прибављање сталне имовине (капитална 

улагања)..........65.599,88 КМ 

2) Средства из подтачке 1) алинеја 2. ове тачке, нису распоређена кроз усвојени 

финансијски план буџета за 2019. годину. 

 

3) Намјена и распоред средства из подтачке 1) ове тачке утврдиће се одлуком о усвајању 

Ребаланса буџета општине за 2019. годину. 

 

4) Средства из подтачке 1. ове тачке распоређују се на издатке за изградњу и прибављање 

сталне имовине (капитална улагања)  планирана су за пројекте Планом капиталних 

улагања општине Котор Варош за 2019. годину. 

 

IV 

1) Неутрошена намјенска средства по годишњем обрачуну за 2018. годину која ће се 

унијети у буџет општине Котор Варош за 2019. годину (кредит од емисије обвезница, 

неутрошени намјенски приходи који се реализују по посебним прописима)  у износу од 

146.228,53 КМ, односе се на средства по основу: 

• накнаде за коришћење шума и шумског земљишта у износу од 65.001,59 КМ, 

• концесионе накнаде за коришћење природних и других добара од општег интереса  

и накнаде за коришћење минералних сировина, у износу од 11.359,51 КМ, 

• накнада за воде у износу од 2.883,18 КМ, 

• накнаде по основу за промјену намјене пољопривредног земљишта у износу од 

23.454,41 КМ, 

• финансирања посебних мјера заштите од пожара у износу од 17.807,87 КМ, 

• неутрошена средства од емисије обвезница у износу од 25.121,97 КМ. 

2) Намјена и распоред средства из подтачке 1) ове тачке утврдиће се одлуком о усвајању 

Ребаланса буџета општине за 2019. годину. 

V 

Ова одлука примјењује се на основу сагласности Министарства финансија Републике 

Српске. 

VI 

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

општине Котор Варош'' . 
 

Број: 01-022-93/19                                                                            ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 19.09.2019. године                                                        СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                                      Ибрахим Палић,с.р. 
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На основу члана 39. став 2. тачка 37. Закона о локалној самоуправи (''Службени 

гласник Републике Српске'', број 97/16 и 36/19), члана 36. став 2. тачка 42. Статута 

општине Котор Варош (''Службени гласник Oпштине Котор Варош'', бр. 10/17), а у вези са 

чланом 14. Закона о буџетском систему (''Службени гласник Републике Српске'', бр. 

121/12, 52/14, 103/15 и 15/16), Скупштина општине Котор Варош, на сједници одржаној 

19.09.2019. године, д о н о с и 

 

О Д Л У К У 

о стављању ван снаге Одлуке о покрићу кумулираног дефицита Буџета општине Котор 

Варош са стањем на дан 31.12.2016. године 

 

I 

Стављају се ван снаге Одлуке о покрићу кумулираног дефицита Буџета општине Котор 

Варош са стањем на дан 31.12.2016. године (''Службени гласник општине Котор Варош'', 

бр. 15/15 и 10/17). 

 

II 

За реализацију ове одлуке задужују се Одјељење за финансије. 

 

III 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана доношења. 

 

Број: 01-022-85/19                                                                            ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 19.09.2019. године                                                        СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                                      Ибрахим Палић,с.р. 

4 

На основу члана 50.  Закона о уређењу простора и грађењу (,,Службени гласник 

Републике Српске, број: 40/13,  2/15, 106/15, 3/16 и 104/18), члана 39.став (2) тачка 8 Закона о 

локалној самоуправи (Службени гласник Републике Срске, број: 97/16 и 36/19), и члана 36. 

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

Скупштина општине Котор Варош на сједници одржаној дана 19.09.2019. године, доноси  

 

О  Д  Л  У  К   У 

О УСВАЈАЊУ ИЗМЈЕНЕ РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА  „КАМЕНА КУЋА“ КОТОР ВАРОШ  

 

I 

Доноси се измјена Регулационог плана „Камена кућа“ Котор Варош (у даљем тексту: 

План). 

II 

Планом je обухваћен простор у површини од око 0.58 ha. Подручје планирања обухвата 

к.ч.611/1, к.ч.611/2, к.ч.611/3, к.ч.611/4, к.ч.611/5, к.ч.611/6, к.ч.611/7, к.ч.611/8, к.ч.611/9, 

к.ч.611/10, к.ч.611/11, к.ч.611/12, к.ч.611/13, к.ч.611/14, к.ч.611/15, к.ч.611/16, к.ч.611/17, 

к.ч.614/1, к.ч.614/2, к.ч.614/3, к.ч.614/4, к.ч.594/2, к.ч.594/5, к.ч.594/6, к.ч.594/7, к.ч.594/8,  

к.ч.595/2, к.ч.595/3 и 595/11, К.О. Котор Варош. Површина обухвата је 5800м2 (0,58 ха). 
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III 

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

грађењу је 10 година. 

IV 

Регулациони План је садржајно и методолошки усклађен са одредбама Закона о 

уређењу простора и грађењу и Правилником о начину израде, садржају и формирању 

докумената просторног уређења ("Службени гласник Републике Српске", бр: 69/13), те даје 

генералне услове и смјернице које ће бити подлога за израду детаљних урбанистичко-

техничких услова. 

V 

О извршењу ове одлуке стараће се Одјељење за просторно уређење. 

 

VI 

Ступањем на снагу ове одлуке, престају да важе раније донесени просторно плански 

документи спроведбеног карактера, у дијелу у којем нису у сагласности са Планом. 

 

VII 

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

општине Котор Варош.“ 

  

Број:  01-022-92 /19                                           ПРЕДСЈЕДНИК  

Датум: 19.09.2019.  године                                             СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                              Ибрахим Палић,с.р. 

 

5 

На основу члана 39. алинеја 13. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 348. став 1. Закона о стварним правима 

(„Службени гласник Републике Српске“, број: 124/08, 58/09, 95/11, 60/15 и 18/16), члана 5. 

Правилника о поступку јавног конкурса за располагање непокретностима у својини 

Републике Српске и јединица локалне самоуправе („Службени гласник Републике 

Српске“, број: 20/12 и 63/19) и члана 36. став 2. тачка 3. Статута Општине Котор Варош 

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

Варош на сједници одржаној дана 19.09.2019. године, донијела је: 

 

О Д Л У К У 

о начину и условима јавне продаје путем лицитације, парцеле означене као к.ч. 93/2 К.О. 

Шипраге 

 

I  

Под условима и на начин регулисан овом Одлуком спровешће се путем усменог јавног 

надметања - лицитације продаја земљишта које је означено као: к.ч. 93/2 K.O. Котор 

Варош,  површине 428 m2, у нарави грађевинска парцела, у власништву Општине Котор 

Варош са 1/1 дијела и уписано у Пл. број: 40/1 посједник Мјесна заједница Шипраге.  

 

II  

Почетна продајна цијена земљишта из тачке I ове oдлуке, утврђује се у износу од 6,48 

КМ/m2, а што одговара тржишној вриједности непокретности за зону B2 за подручје 
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општине Котор Варош. Остали услови продаје утврдиће се Огласом о продаји земљишта у 

државној својини, у складу са Правилником о поступку јавног конкурса за располагање 

непокретностима у својини Републике Српске и јединица локалне самоуправе. 

 

III  

За учешће у поступку усменог јавног надметања - лицитације учесници су дужни 

уплатити кауцију у износу од 10 % од почетне продајне цијене, с тим да тај износ не може 

бити нижи од 1.000 КМ, нити виши од 50.000 КМ а на Јединствени рачун Трезора 

Општине Котор Варош број: 562-099-00003808-31 код НЛБ Развојне банке, са назнаком 

броја огласа, најкасније до дана који је огласом одређен за одржавање усменог јавног 

надметања -лицитације. 

 

IV  

Најповољнији учесник у поступку продаје, са којим ће се закључити купопродајни уговор 

дужан је уплатити купопродајну цијену у року од 15 (петнаест) дана од дана закључења 

уговора о купопродаји на Јединствени рачун Трезора Општине Котор Варош број: 562-

099-00003808-31 код НЛБ Развојне банке. Предаја земљишта у посјед купцу извршиће се 

по уплати купопродајне цијене, најкасније у року од 8 (осам) дана, о чему ће бити сачињен 

записник. 

V  

Продаја грађевинског земљишта објавиће се путем огласа у средствима јавног 

информисања и то најкасније 15 дана прије дана одређеног за дан усменог јавног 

надметања - лицитације. Примјерак огласа ће се истовремено истаћи на огласним таблама 

и објавити на званичној интернет страници Општине Котор Варош. 

 

VI  

Овлашћује се Начелник Општине Котор Варош да по окончању лицитације, закључи 

уговоре о купопродаји непокретности са најповољнијим понуђачем, а по претходно 

прибављеном мишљењу Правобранилаштва Републике Српске – Сједиште замјеника Бања 

Лука. 

 

Ако учесник лицитације из става 1. ове тачке одустане од закључења уговора, губи право 

на повраћај положене кауције. 

 

VII  

Поступак усменог јавног надметања – лицитације грађевинског земљишта спровешће 

Комисија за лицитацију, коју ће именовати Начелник Општине. 

 

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

Општине Котор Варош“. 

 
 
                                                     ПРЕДСЈЕДНИК 
Број: 01-022-83/19                                                            СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ               
Датум: 19.09.2019. године                                                   Ибрахим Палић,с.р. 
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На основу члана  39. Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник Републике 

Српске“, број: 97/16), члана 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 19.09.2019. године  д о н о с и 

ПЛАН 

О ИЗМЈЕНИ И ДОПУНАМА ГОДИШЊЕГ ПЛАНА УТРОШКА НАМЈЕНСКИХ 

СРЕДСТАВА ОД НАКНАДЕ ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ ШУМСКИХ ДРВНИХ 

СОРТИМЕНАТА У 2019. ГОДИНИ 

 

Члан 1. 

У Годишњем плану утрошка намјенских средстава од накнаде по основу продаје шумских 

дрвних сортимената у 2019. години (Службени гласник општине Котор Варош, број 5/19) 

брише се ставка „ Асфалтирање улица............145.050,00 КМ “ 

 

Додају се нове ставке које гласе: 

-  Асфалтирање путева......................................................................................45.050,00 КМ 

-  Одржавање путева према Споразуму о заједничком улагању..................100.000,00 КМ, 

 

Члан 2. 

Измјене годишњег плана утрошка намјенских средстава од накнаде по основу продаје 

шумских дрвних сортимената у 2019. години ступа на снагу осмог дана од објављивања у 

Службеном гласнику Општине Котор Варош. 

 

Број: 01-022-82/19                                                                        ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 19.09.2019.године                                                          СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

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

Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 36. Статута Општине Котор Варош („Службени 

гласник Општине Котор Варош“, број: 10/17), члана 44. Став (2) Пословника о раду 

Скупштине општине Котор Варош („Службени гласник Општине Котор Варош“, број: 

17/17 и 13/18), Скупштина општине Котор Варош на сједници одржаној дана 19.09.2019. 

године, доноси 

ОДЛУКА 

о оснивању Форума за безбједност општине Котор Варош 

 

I 

Форум за безбједност грађана општине Котор Варош (у даљем тексту : Форум) оснива се 

ради заједничког дјеловања представника локалне заједнице, државних институција и 

јавних установа и невладиних организација на превенцији и сузбијању криминалитета и 

других облика асоцијалног понашања. 
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II 

У Форум за безбједност грађана општине Котор Варош именују се : 

1. Начелник општине Котор Варош 

2. Предсједник Скупштине општине, 

3. Руководилац Одсјека за инспекцијске послове и комуналну полицију 

4. Директор СШЦ „Никола Тесла“ Котор Варош 

5. Директор ОШ „Свети Сава“ Котор Варош 

6. Руководилац Службе цивилне заштите 

7. Директор ЈЗУ Дом здравља „Свети Пантелејмон“ Котор Варош 

8. Директор ЈУ „Центар за социјални рад“ Котор Варош 

9. Предсједник ОО БОРС Котор Варош 

10. Предсједник МЗ Масловаре 

11. Предсједник МЗ Врбањци 

12. Предсједник МЗ Грабовица 

13. Предсједник МЗ Шипраге 

14. Директор ОШ „Петар Петровић Његош“ Масловаре 

15. Протанамјесник СПЦ, парохија Котор Варош 

16. Представник Исламске заједнице 

17. Фратар Жупног уреда  Котор Варош 

18. Предсједник ОО ЦК Котор Варош 

19. Командир Полицијске станице Котор Варош 

20. Координатор пројекта “ Рад полиције у заједници” у Полицијској станици Котор 

Варош. 

Мандат чланова Форума је везан за функцију коју обављају, тако да у случају престанка 

функције истовремено престаје и чланство у Форуму.  

 

III 

Циљеви и задаци Форума: 

−заједничко дјеловање представника локалне заједнице, државних институција и јавних 

установа и невладиних организација на превенцији и сузбијању криминалитетета и других 

облика асоцијалног понашања. 

−идентификација и дефинисање безбједносних проблема на територији општине Котор 

Варош, 

- посвећивање приоритетне пажње тим проблемима и проналажење рјешења која ће се 

проводити на координисан начин,а који ће побољшати безбједност, квалитет живота и 

економски просперитет локалне заједнице; 

− одређивање праваца развоја превентивне стратегије и подјела појединих овлашћења 

−усвајање програма превенције којима се дјелује на поједине безбједносне проблеме 

−прописивање обавеза појединим субјектима који се тичу усвојених програма превенције 

у циљу сузбијања и отклањања појединих безбједносних проблема 

−подношење извјештаја у погледу резултата програма превенције 

−приближавање грађана раду полиције у повећању степена безбједности у локалној 

заједници, кроз јачање повјерења, партнерски рад и комуникацију. 

−формирање одбора и радних група у оквиру Форума који су специјализовани за развој и 

реализацију појединих пројеката превенције којима се дјелује на поједине безбједносне 

проблеме. 
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IV 

Сједнице Форума одржавају се по потреби, а најмање два пута годишње. 

Радом Форума предсједава и руководи предсједник Форума, којег на првој сједици бирају 

чланови форума из својих редова. Форум одлучује већином гласова присутних чланова 

Форума. 

V 

По позиву предсједника Форума сједницама Форума могу присуствовати представници 

Општинске управе Општине Котор Варош, стручни или научни радници из одређене  

области, представници удружења грађана и грађани. 

 

VI 

У вршењу послова из своје надлежности Форум доноси: закључке, програме (Програм 

рада и друге програме), Пословник о раду, а може издавати и саопштења за јавност. 

Ради рјешавања конкретних или актуелних проблема у заједници Форум може, из реда  

својих чланова, именовати радне групе или одборе. 

Пословником о раду Форума ближе се уређују питања значајна за рад Форума. 

 

VII 

Административно-техничке послове за потребе Форума обављаће Одјељење за општу 

управу Општине Котор Варош. 

VIII 

Форум је дужан да Скупштини поднесе годишњи извјештај о раду и према потреби да 

обавјештава Скупштину о свом раду и о питањима која су од посебног значаја. 

 

IX 

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

општине Koтор Варош”. 

 

Број: 01-022-84/19                                                     ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум:  19.09.2019.  године                      СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                        Ибрахим Палић,с.р. 
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 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 19.09.2019. године,доноси  

 

Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о именовању начелника Одјељења за финансије 

 

1. Стојановић Драгана, дипломирани економиста-смјер пословна економија, из 

Масловара, именује се за начелника Одјељења за финансије општинске управе општине 

Котор Варош. 
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2.  Мандат именоване из тачке 1. овог рјешења траје до краја мандата сазива 

Скупштине који ју је изабрао. 

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

гласнику Општине Котор Варош“. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

Чланом 39. став 2. тачка 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 упражњенoг руководећег радног мјеста број: 03/1-120-

6/19, објављен у листу „Глас српске“ 11.07.2019. године  и „Службени гласник Републике 

Српске“ број:62/19 од 23.07.2019.године, пријавио се један кандидат са потпуном и 

благовременом пријавом и који испуњава опште и посебне услове тражене Конкурсом. 

Дана 03.09.2019. године са почетком у 09,00 часова конкурсна Комисија за 

спровођење поступка за попуну упражњеног руководећег радног мјеста у Општинској 

управи општине Котор-Варош је одржала  радну сједницу те обавила заказани, усмени 

интервју са позваним кандидатом. Након обављеног разговора Комисија је на основу 

утврђених критерија  извршила  бодовање,те је Ранг листу са приједлогом доставила 

Начелнику општине. На основу исте Начелник општине предлаже именовање Стојановић 

Драгане, дипломираог економисте - смјер пословна економија,из Масловара за начелника 

Одјељења за финансије. 
 

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:  

- Стојановић Драгана 

- А/а 

 

 

Број: 01-022-88/19                                                                                  ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 19.09.2019. године                                                           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                                        Ибрахим Палић,с.р. 
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На основу члана 51. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 36. Статута Oпштине Котор Варош („Службени 

гласник Општине Котор Варош“, број: 10/17), члана 45. и члана 61. Пословника о раду 

Скупштине општине Котор Варош („Службени гласник Општине Котор Варош“, број: 

17/17), Скупштина општине Котор Варош на сједници одржаној дана 19.09.2019. године, 

доноси 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању Комисије за просторно уређење и праћење конкурса за продају градског 

грађевинског земљишта ради изградње 

 

1. У Комисију за просторно уређење и праћење конкурса за продају градског 

грађевинског земљишта ради изградње (у даљем тексту: Комисија), именују се: 

 

- Драган Зељковић, члан 

- Раденко Чупић, члан, 

- Миодраг Петровић, члан. 

 

- Жељко Бибић, замјеник члана 

- Ивица Марчинковић, замјеник члана 

- Зоран Петровић, замјеник члана. 

 

2. Предсједника Комисије ће изабрати чланови Комисије већином гласова од укупног 

броја чланова Комисије. 

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

за провођење конкурса за продају градског грађевинског земљишта ради изградње 

(„Службени гласник Општине Котор Варош“, број: 12/16). 

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

гласнику Општине Котор Варош“. 

 

 

Број: 01-022-86/19                                                      ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум:  19.09.2019.  године                  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

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

Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19), а у вези са чланом 4. став 2. Закона о министарским, 

владиним и другим именовањима Републике Српске („Службени гласник Републике Српске„ број: 

25/03, 41/03 и 104/06) и  члана 36.  Статута Општине Котор Варош („Службени гласник Општине 

Котор Варош“, број: 10/17) Скупштина општине  Котор Варош на сједници одржаној дана 

19.09.2019. године,  д о н о с и  

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ В.Д. ДИРЕКТОРА ЈУ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД  

 КОТОР ВАРОШ 

 

 

1. Драган Пејаковић, дипломирани инжињер машинства из Котор Вароша, именује се за  

в.д. директора ЈУ Центар за социјални рад Котор Варош, до окончања поступка јавног конкурса, а 

најдуже на период од 90 дана. 

 

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

Општине Котор Варош“. 

 

 

О б р а з л о ж е њ е  

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

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

установе чији је оснивач или суоснивач јединица локалне самоуправе, у складу са законом, док је 

одредбом члана 36.  Статута Општине Котор Варош („Службени гласник општине Котор Варош“, 

број: 10/17) прописано да Скупштина града, у оквиру свог дјелокруга, именује и разрјешава органе 

управљања и руковођења у привредним друштвима, организацијама и јавним установама чији је 

оснивач општина, у складу са законом. 

 С обзиром да је в.д. директора ЈУ Центар за социјални рад  Котор Варош разрјешен 

дужности због истека мандата на који је именован, мјесто директора ЈУ Центар за социјални рад 

Котор Варош је остало упражњено до завршетка поступка за избор и именовање директора  у 

складу са законом. 

Вршилац дужности директора ЈУ Центар за социјални рад  Котор Варош именује се до 

завршетка поступка јавног конкурса у складу са Законом о министарским, владиним и другим 

именовањима Републике Српске. 

 

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

против истог није дозвољена жалба, али се може покренути управни спор пред Окружним судом у 

Бањалуци у року од 30 дана од дана пријема Рјешења. 

 

Број: 01-022-87/19                                                                                               ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум:  19.09.2019. године                                                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                                                            Ибрахим Палић,с.р. 

 



 
 БРОЈ 9/19 „СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ КОТОР ВАРОШ“ Страна 17 

 

11 

 

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

Српске“, број: 97/16 и 36/19), и члана 36. став 12. Статута Oпштине Котор Варош 

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

Варош на сједници одржаној 19.09.2019. године донијела је: 
 

З А К Љ У Ч А К 

о покретању поступка за оснивање Територијалне ватрогасне јединице Котор Варош 

 

1. Скупштина општине Котор Варош покреће поступак за оснивање 

Територијалне ватрогасне јединице Котор Варош. 

 

2. Задужују се све надлежне службе и органи да у циљу оснивања Територијалне 

ватрогасне јединице Котор Варош предузму све потребне радње и мјере. 

 

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

гласнику Општине Котор Варош“ 

Број: 01-022-90/19                                                                                               ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум:  19.09.2019. године                                                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                                                            Ибрахим Палић,с.р. 

12 

На основу члана 19. став 1. и 3. Закона о систему јавних служби („Службени 

гласник Републике Српске, број: 68/07, 109/12 и 44/16), члана 36. Статута општине Котор 

Варош („Службени гласник општине Котор Варош“, број: 10/17) и члана 111. и 118.  

Пословника о раду Скупштине општине Котор Варош ("Службени гласник Општине 

Котор Варош", број: 17/17 и 13/18), Скупштина општине Котор Варош на сједници 

одржаној дана 19.09.2019. године, доноси сљедећи  

 

З  А  К  Љ  У  Ч  А  К 

о усвајању Годишњег програма рада ЈУ Дјечији вртић „Лариса Шугић“ Котор Варош за 

радну 2019/2020. годину 

 

1. Скупштина општине Котор  Варош усваја Годишњи програм рада ЈУ Дјечији вртић 

„Лариса Шугић“ Котор Варош за радну 2019/2020. годину. 

 

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

Општине Котор Варош“. 

 

Број:01-022-106/19                                                               ПРЕДСЈЕДНИК  

Датум: 19.09.2019. године                              СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                      Ибрахим Палић,с.р 



 
 БРОЈ 9/19 „СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ КОТОР ВАРОШ“ Страна 18 

 

13 

 

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

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

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

Скупштина општине Котор Варош на сједници одржаној дана 19.09.2019. године, доноси 

сљедећи  

 

З А К Љ У Ч А К 

о  неусвајању Информације о стању у области запошљавања на подручју општине Котор 

Варош за 2018. годину 

 

1. Скупштина општине Котор Варош не усваја Информацију о стању у области 

запошљавања на подручју општине Котор Варош за 2018. годину. 

 

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

Општине Котор Варош". 

 

 

Број:01-022-100/19                                                               ПРЕДСЈЕДНИК  

Датум: 19.09.2019. године                              СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                       Ибрахим Палић,с.р. 
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На основу члана 36. став 2. Статута Oпштине Котор Варош, („Службени гласник 

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

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

Скупштина општине Котор Варош на сједници одржаној дана 19.09.2019. године, доноси 

сљедећи  

 

З А К Љ У Ч А К 

о  усвајању Информације о спровођењу Одлуке о комуналном реду  у 2018. години 

 

 

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

комуналном реду  у 2018. години. 

 

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

гласнику Општине Котор Варош". 

 

 

 

Број:01-022-101/19                                                               ПРЕДСЈЕДНИК  

Датум: 19.09.2019. године                              СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                      Ибрахим Палић,с.р. 
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На основу члана 36. став 2. Статута Oпштине Котор Варош („Службени гласник 

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

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

Скупштина општине Котор Варош на сједници одржаној дана 19.09.2019. године, доноси 

сљедећи  

 

З А К Љ У Ч А К 

о  усвајању Информације о реализацији Програма рада Скупштине општине Котор Варош 

за 2018. годину 

 

 

1. Скупштина општине Котор Варош усваја Информацију о реализацији Програма рада 

Скупштине општине Котор Варош за 2018. годину. 

 

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

Општине Котор Варош“. 

 

 

Број:01-022-102/19                                                               ПРЕДСЈЕДНИК  

Датум: 19.09.2019. године                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                       Ибрахим Палић,с.р. 
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На основу члана 36. став 2. Статута Oпштине Котор Варош, („Службени гласник 

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

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

Скупштина општине Котор Варош на сједници одржаној дана 19.09.2019. године, доноси 

сљедећи  

 

З А К Љ У Ч А К 

о  усвајању Извјештаја о раду начелника општине Котор Варош за 2018. годину 

 

 

1. Скупштина општине Котор Варош усваја Извјештај о раду начелника општине  

Котор Варош за 2018. годину. 

 

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

Општине Котор Варош“. 

 

 

 

Број:01-022-103/19                                                               ПРЕДСЈЕДНИК  

Датум: 19.09.2019. године                              СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                      Ибрахим Палић,с.р. 
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На основу члана 36. став 2. Статута Oпштине Котор Варош („Службени гласник 

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

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

Скупштина општине Котор Варош на сједници одржаној дана 19.09.2019. године, доноси 

сљедећи  

 

З А К Љ У Ч А К 

о  усвајању Извјештаја о раду општинске управе Општине Котор Варош за 2018. годину 

 

 

1. Скупштина општине Котор Варош усваја Извјештај о раду општинске управе  

Општине Котор Варош за 2018. годину. 

 

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

Општине Котор Варош“. 

 

 

Број:01-022-104/19                                                               ПРЕДСЈЕДНИК  

Датум: 19.09.2019. године                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                       Ибрахим Палић,с.р. 
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 На основу члана 19. став 1. и 3. Закона о систему јавних служби („Службени 

гласник Републике Српске, број: 68/07, 109/12 и 44/16), члана 36. Статута општине Котор 

Варош („Службени гласник општине Котор Варош“, број: 10/17) и члана 111. и 118.  

Пословника о раду Скупштине општине Котор Варош ("Службени гласник Општине 

Котор Варош", број: 17/17 и 13/18), Скупштина општине Котор Варош на сједници 

одржаној дана 19.09.2019. године,  након разматрања Извјештаја о раду ЈУ Дјечији вртић 

„Лариса Шугић“ Котор Варош за радну 2018/2019 годину,  д о н о с и 

 

З  А  К  Љ  У  Ч  А  К 

о усвајању Извјештаја о раду ЈУ Дјечији вртић „Лариса Шугић“ Котор Варош за радну 

2018/2019 годину  

 

1. Скупштина општине Котор Варош усваја  Извјештај о раду ЈУ Дјечији вртић  

„Лариса Шугић“ Котор Варош за радну 2018/2019 годину са финансијским показатељима. 

 

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

Oпштине Котор Варош“. 

 

Број:01-022-105/19                                                               ПРЕДСЈЕДНИК  

Датум: 19.09.2019. године                              СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                      Ибрахим Палић,с.р. 
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    На основу члана 36. став 2. Статута Oпштине Котор Варош, („Службени гласник 

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

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

Скупштина општине Котор Варош на сједници одржаној дана 19.09.2019. године, доноси 

сљедећи  

 

З А К Љ У Ч А К 

о  усвајању Извјештаја о извршењу буџета Општине Котор Варош за период 01.01.-

30.06.2019.године 

 

 

1. Скупштина општине Котор Варош усваја Извјештај о извршењу буџета Општине 

Котор Варош за период 01.01.-30.06.2019.године. 

 

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

Општине Котор Варош". 

 

 

Број:01-022-94/19                                                               ПРЕДСЈЕДНИК  

Датум: 19.09.2019. године                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                      Ибрахим Палић,с.р. 
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    На основу члана 36. став 2. Статута Oпштине Котор Варош, („Службени гласник 

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

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

Скупштина општине Котор Варош на сједници одржаној дана 19.09.2019. године, доноси 

сљедећи  

 

З А К Љ У Ч А К 

о  усвајању Информације о стипендирању студената на подручју општине Котор Варош у 

2019. години 

 

 

1. Скупштина општине Котор Варош усваја Информацију о стипендирању студената  

на подручју општине Котор Варош у 2019. години. 

 

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

гласнику Општине Котор Варош". 

 

 

Број:01-022-99/19                                                                        ПРЕДСЈЕДНИК  

Датум: 19.09.2019. године                            СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                   Ибрахим Палић,с.р. 
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    На основу члана 36. став 2. Статута Oпштине Котор Варош, („Службени гласник 

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

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

Скупштина општине Котор Варош на сједници одржаној дана 19.09.2019. године, доноси 

сљедећи  

 

З А К Љ У Ч А К 

о  усвајању Информације о извршеном упису ученика на подручју општине Котор Варош 

за школску 2019/2020. годину 

 

 

1. Скупштина општине Котор Варош усваја Информацију о извршеном упису 

ученика на подручју општине Котор Варош за школску 2019/2020. годину. 

 

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

гласнику Општине Котор Варош". 

 

 

Број:01-022-97/19                                                               ПРЕДСЈЕДНИК  

Датум: 19.09.2019. године                              СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                      Ибрахим Палић,с.р. 
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На основу члана 36. став 2. Статута Oпштине Котор Варош, („Службени гласник 

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

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

Скупштина општине Котор Варош на сједници одржаној дана 19.09.2019. године, доноси 

сљедећи  

 

З А К Љ У Ч А К 

о  усвајању Извјештаја о раду Службе цивилне заштите за 2018. годину  

 

 

1. Скупштина општине Котор Варош усваја Извјештај о раду Службе цивилне  

заштите за 2018. годину. 

 

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

гласнику Општине Котор Варош". 

 

Број:01-022-98/19                                                               ПРЕДСЈЕДНИК  

Датум: 19.09.2019. године                              СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                      Ибрахим Палић,с.р. 
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   На основу члана 36. став 2. Статута Oпштине Котор Варош, („Службени гласник 

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

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

Скупштина општине Котор Варош на сједници одржаној дана 19.09.2019. године, доноси 

сљедећи  

 

З А К Љ У Ч А К 

о  усвајању Информације о реализованој прољетној сјетви, условима и припремама за 

жетву стрних жита у 2019. години  

 

 

1. Скупштина општине Котор Варош усваја Информацију о реализованој прољетној  

сјетви, условима и припремама за жетву стрних жита у 2019. години. 

 

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

гласнику Општине Котор Варош". 

 

 

Број:01-022-96/19                                                               ПРЕДСЈЕДНИК  

Датум: 19.09.2019. године                             СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                      Ибрахим Палић,с.р. 
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На основу члана 36. став 2. Статута Oпштине Котор Варош, („Службени гласник 

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

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

Скупштина општине Котор Варош на сједници одржаној дана 19.09.2019. године, доноси 

сљедећи  

 

З А К Љ У Ч А К 

о  усвајању Информације о пословању привредних субјеката општине Котор Варош за 

2018. годину  

 

 

1. Скупштина општине Котор Варош усваја Информацију о пословању привредних  

субјеката општине Котор Варош за 2018. годину. 

 

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

гласнику Општине Котор Варош". 

 

 

Број:01-022-95/19                                                               ПРЕДСЈЕДНИК  

Датум: 19.09.2019. године                             СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                      Ибрахим Палић,с.р. 
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АКТА НАЧЕЛНИКА 

 

 1 

 

    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 доноси: 

 

ПРАВИЛНИК 

о расподјели средстава за  помоћ пољопривредним произвођачима за 2019.годину 

 

Члан 1. 

Овим правилником се регулише додјела средстава за помоћ у примарној 

пољопривредној производњи у 2019. години за појединачна пољопривредна газдинства и 

удружења пољопривредника која дјелују на територији општине Котор Варош: 

 

Члан 2. 

ПОМОЋ У ПРИМАРНОЈ ПОЉОПРИВРЕДИ ЋЕ СЕ ДОДИЈЕЛИТИ ЗА ПРОШИРЕЊЕ-

УНАПРЕЂЕЊЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ И ПРОИЗВОДЊЕ НА ПОЉОПРИВРЕДНИМ 

ГАЗДИНСТВИМА И ТО: 

1. Помоћ за ратарску и повртларску производњу-проширење и унапређење 

производње: 

2. Помоћ за пластеничку производњу и производњу у заштићеним просторима: 

3. Помоћ за воћарство– јабучаста, јагодичаста и виноградарска производња 

4. Помоћ за сточарску производњу–проширење и унапрјеђење производње: 

5. Помоћ за пољопривредне произвођаче кроз „start-up“  програм 

6. Помоћ за пчеларску производњу, 

7. Помоћ за куповину пољопривредне механизације, 

8. Интервентне помоћи при штетама насталих усљед елементарних непогода 

(мраз,лед,пожар и сл). 

Члан 3. 

Средства за реализацију помоћи се обезбјеђују у буџету општине Котор Варош за 

текућу годину. Одлуку о одобрењу исплате финансијских средстава доноси Начелник 

општине, на приједлог комисије. 

Висину помоћи ће одредити Комисија у сагласности са Начелником општине. 

 

Члан 4. 

Основни критерији за све облике пољопривредне производње 

-да се пољопривредна производња, за коју се додјељује помоћ, налази искључиво на 

подручју општине Котор Варош; 

-да је подносилац захтјева за помоћ пољопривредне производње власник, сувласник или 

има уговор о закупу земљишта; 



 
 БРОЈ 9/19 „СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ КОТОР ВАРОШ“ Страна 25 

 

-да је пољопривредни произвођач пријављен са мјестом пребивалишта у општини Котор 

Варош; 

 

Члан 5. 

Посебни критеријуми 

 Посебним критеријума се прописују посебни услови и евентуална потребна 

додатна документација за испуњавање услова за стицања права на помоћ. 

 

1. ПОСЕБНИ КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЈЕЛУ ПОМОЋИ ЗА РАТАРСКУ И 

ПОВРТЛАРСКУ ПРОИЗВОДЊУ СУ: 

- Да се сјетва житарица и повртларских култура обавља на минимално 0,2  

ха(хектар) површине  

2. ПОСЕБНИ КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЈЕЛУ ПОМОЋИ У ПЛАСТЕНИЧКОЈ 

ПРОИЗВОДЊИ И ПРОИЗВОДЊИ У ЗАШТИЋЕНИМ УСЛОВИМА СУ: 

- Да се производња у заштићеном простору одвија на територији општине Котор 

Варош  

- За изградњу или куповину нових пластеника,(предрачун за куповину 

материјала или комплетног пластеника) 

- За адаптацију оштећених пластеника, страдалих од елементарних непогода ако 

су задесиле подручје општине Котор Варош,обавезно записник о претрпљеној 

штети 

 

3. ПОСЕБНИ КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЈЕЛУ ПОМОЋИ ЗА ВОЋАРСТВО: 

- Да  су засади јабуке ,шљиве и крушке на минимално 0,2 ха , 

- Да су засади јагодичастог воћа: малине, купине, јагоде,ароније, боровнице и др. 

минимално на 0,1 ха,  

- Да су засади винограда минимално на 0,1 ха  

 

4. ПОСЕБНИ КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЈЕЛУ ПОМОЋИ У  СТОЧАРСКОЈ 

ПРОИЗВОДЊИ СУ: 

- Копија пасоша музних грла крава на име подносиоца захтјева 

- Копија пасоша  товних грла стоке говеда старости минимално 6 мјесеци  на име 

подносиоца захтјева 

- минимално 20 грла оваца које се јагње или 10 коза које се јаре 

- Помоћ у свињогојској производњи,минимално 3 супрасне крмаче или назимице, 

 

5. ПОСЕБНИ КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЈЕЛУ ПОМОЋИ КРОЗ „START-UP“ 

ПРОГРАМ 

-  Укратко писмено објашњена оправданост почетних улагања у  одређену 

пољопривредну производњу као и висина средстава за почетна улагања. 

Након одобравања помоћи , Прималац помоћи је дужан потписати Уговор о 

утрошку средстава и реализације истих. 

 

6. ПОСЕБНИ КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЈЕЛУ ПОМОЋИ ПЧЕЛАРСКОЈ 

ПРОИЗВОДЊИ СУ: 

- Да пчелар посједује минимално 5 друштава, 
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7. ПОСЕБНИ КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЈЕЛУ ПОМОЋИ ПРИ КУПОВИНИ 

ПОЉОПРИВРЕДНЕ МЕХАНИЗАЦИЈЕ 

- Предрачун за куповину прикључака пољопривредне механизације 

 

8. ПОСЕБНИ КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЈЕЛУ ПОМОЋИ  ЗА ИНТЕРВЕТНА 

СРЕДСТВА У ПОЉОПРИВРЕДИ 

- записник општинске комисије о претрпљеној штети, као и ветеринарског или 

пољопривредног инспектора са процјењеним износом штете. 

Након одобравања помоћи , Прималац помоћи је дужан потписати Уговор о 

утрошку средстава и реализације истих. 

 

Члан 6. 

Захтјев за додјелу помоћи подноси се Одјељењу за привреду.Рок за подношење 

захтјева је крај текуће године. Исплата средстава вршиће се у складу са планираним 

средствима из буџета општине за  2019. годину, те зависно од броја апликаната и врсте 

пољопривредне производње, а у складу са расположивим средствима. 

Подносиоци захтјева могу да остваре помоћи само по једном основу. 

Захтјев се подноси на прописаном обрасцу, који се налази у прилогу Правилника. 

Уз захтјев се прилаже потребна документација уз обавезну документацију посебних 

критеријума (оригинал или овјерене фотокопије): 

- попуњен образац захтјева; 

- копија ЦИПС-ове личне карте; 

- копије текућег рачуна 

- потпуна документација из посебних критеријума 

 

Члан 7. 

За сваки потпун и благовремено поднесен захтјев за остваривање права на помоћ 

пољопривредне производње, Комисија је дужна да на лицу мјеста утврди чињенично 

стање и записнички констатује. Комисију чине три члана, а именује је Начелник општине. 

Одјељење за привреду у сарадњи са Комисијом ће, након запримљеног захтјева за 

помоћ и утврђивања испуњавања услова кандидата за остварена права на помоћ у складу 

са овим Правилником, предложити начелнику општине доношење Рјешења о додјели 

помоћи са утврђеном висином помоћи. 

Помоћ за пољопривредну производњу ће се додијељивати док се не потроше 

средства предвиђена за ту намјену. 

Члан 8. 

За реализацију овог Правилника задужује се Одјељење за привреду у сарадњи са 

члановима именоване Комисије. 

Члан 9. 

Овај правилник ступа на снагу 8. дана од дана објављивања у „Службеном 

гласнику општине Котор Варош“. 

 

Број: 06/4-33-10/19       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Датум : 19.09.2019. године                                                                     Сакан Зденко, с.р. 
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ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЈЕВА 

Име: 

Презиме: 

Име родитеља: 

ЈМБГ: 

Адреса: 

Контакт телефон: 

Општина Котор Варош 

Одјељење за привреду 

 

ПРЕДМЕТ:Пријава за додијелу помоћи у  пољопривредној производњи на подручју 

општине Котор Варош у 2019 

Обраћам Вам се са захтјевом за додјелу помоћи за: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Члан ____ Правилника о расподјели средстава за помоћ пољопривредним произвођачима 

за 2019. 

Уз захтјев прилажем сву потребну документацију прописану Правилником. 

 

Котор Варош 

Датум: _____________ 

 ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЈЕВА  

_______________________ 

                                                                                                         БРОЈ ЛИЧНЕ КАРТЕ 

                                                                                                        ______________________ 
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1. План одвоза и одлагања отпада      1 

2. Одлука о расподјели утврђеног суфицита и неутрошених намјенских 

средстава за 2018. годину 

 

     6 

3. Одлука о стављању ван снаге Одлуке о покрићу кумулираног 

дефицита Буџета општине Котор Варош са стањем на дан 31.12.2016. 

године 

 

     8 

 

4 ООдлука о усвајању измјене Регулационог плана  „Камена кућа“ Котор 

Варош 

 

     8 

5. Одлука о начину и условима јавне продаје путем лицитације, парцеле 

означене као к.ч. 93/2 К.О. Шипраге 

 

     9 

6. План о измјени и допунама Годишњег плана утрошка намјенских 

средстава од накнаде по основу продаје шумских дрвних сортимената 

у 2019. години 

 

     11 

7. Одлука о оснивању Форума за безбједност општине Котор Варош 

 

     11 

8. Рјешење о именовању начелника Одјељења за финансије 

 

     13 

9. Рјешење о именовању Комисије за просторно уређење и праћење 

конкурса за продају градског грађевинског земљишта ради изградње 
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10. Рјешење о именовању в.д. директора ЈУ Центар за социјални рад  

Котор Варош  
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11. Закључак о покретању поступка за оснивање Територијалне 

ватрогасне јединице Котор Варош 
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12. Закључак о усвајању Годишњег програма рада ЈУ Дјечији вртић 

„Лариса Шугић“ Котор Варош за радну 2019/2020. годину 

 

     17 

13. Закључак о  неусвајању Информације о стању у области 

запошљавања на подручју општине Котор Варош за 2018. годину 

     18 

14. Закључак о  усвајању Информације о спровођењу Одлуке о 

комуналном реду  у 2018. години 

     18 
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15. Закључак о  усвајању Информације о реализацији Програма рада 

Скупштине општине Котор Варош за 2018. годину 
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16. Закључак о  усвајању Извјештаја о раду начелника општине Котор 

Варош за 2018. годину 

 

     19 

17. Закључак о  усвајању Извјештаја о раду општинске управе Општине 

Котор Варош за 2018. годину 
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18. Закључак о усвајању Извјештаја о раду ЈУ Дјечији вртић „Лариса 

Шугић“ Котор Варош за радну 2018/2019 годину 

    20 

   

19. Закључак о  усвајању Извјештаја о извршењу буџета Општине Котор 

Варош за период 01.01.-30.06.2019.године 

    21 

   

20. Закључак о  усвајању Информације о стипендирању студената на 

подручју општине Котор Варош у 2019. години 

    21 

   

21. Закључак о  усвајању Информације о извршеном упису ученика на 

подручју општине Котор Варош за школску 2019/2020. годину 

    22 

   

22. Закључак о  усвајању Извјештаја о раду Службе цивилне заштите за 

2018. годину 

    22 

   

23. Закључак о  усвајању Информације о реализованој прољетној сјетви, 

условима и припремама за жетву стрних жита у 2019. години 

    23 

   

24. Закључак о  усвајању Информације о пословању привредних 

субјеката општине Котор Варош за 2018. годину 

    23 

   

 АКТА НАЧЕЛНИКА 

 

 

1. 

 

 

Правилник о расподјели средстава за  помоћ пољопривредним 

произвођачима за 2019.годину 

    24 

 

 


