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1
На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи РС („Службени гласник
Републике Српске“, 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 28.11.2019. године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о приступању Споразуму градоначелника за климу и енергију и изради Акционог плана за
одрживу енергију и борбу против климатских промјена
(engl: Sustainable energy and climate action plan (SECAP))
I
Општина Котор Варош приступа Споразуму градоначелника за климу и енергију, чиме се
обавезује да ће смањити емисију CО2 за најмање 40% до 2030. године у односу на базну
годину и повећати отпорност на климатске промјене на својој територији.
II
Општина Котор Варош прихвата начела и обавезе из Споразума градоначелника за климу
и енергију.
III
Овом одлуком Скупштина општине Котор Варош даје овлаштење Начелнику општине за
приступање и потписивање Споразума градоначелника за климу и енергију.
IV
Овом oдлуком Скупштина општине Котор Варош покреће процес израде Акционог плана
за одрживу енергију и борбу против климатских промјена (SECAP) до 2030 године.
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V
Акциони план за одрживу енергију и борбу против климатских промјена (SECAP) има за
циљ:
• да смањи емисије CО2 (и, према могућности, других стакленичких гасова) на
подручју општине Котор Варош за најмање 40 % до 2030. године у односу на
базну годину ефикаснијом употребом енергије и већом употребом обновљивих
извора енергије,
• да повећа отпорност општине Котор Варош на посљедице климатских промјена,
• да подијели визију, резултате, искуство и знање из процеса израде и
имплементације SECAP-а с другим локалним и регионалним тијелима у оквру
Еуропске Уније и изван ње путем директне сарадње и размјене, посебно у
контексту Споразума градоначелника.

VI
Процес израде Акционог плана за одрживу енергију и борбу против климатских промјена
општине ће бити заснован на принципима одрживог развоја.
VII
Начелник општине ће именовати координатора тима за израду Акционог плана за
одрживу енергију и борбу против климатских промјена.
VIII
Начелник општине ће именовати чланове тима за израду Акционог плана за одрживу
енергију и борбу против климатских промјена као оперативно, извршно и координационо
тијело задужено за вођење процеса израде SECAP-а.
IX
Начелник општине ће именовати савјетодавну групу за одрживу енергију и борбу против
климатских промјена, која ће активно учестовати у изради SECAP-а.
X
По завршетку израде Акционог плана за одрживу енергију и борбу против климатских
промјена, исти ће се доставити Скупштини општине Котор Варош на усвајање.
XI
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику
Општине Котор Варош".

Број: 01-022-113/19
Датум: 28.11.2019. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Ибрахим Палић, с.р.
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2
На основу члана 348 став (3) тачка д) Закона о стварним правима („Службени
гласник Републике Српске“, број: 124/08, 3/09, 58/09, 95/11, 60/15 и 18/16), члана 39 став
(2) тачка 13) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број:
97/16 и 36/19), члана 10, 11 и 13 Одлуке о уређењу простора и грађевинском земљиштупречишћен текст („Службени гласник Oпштине Котор Варош“, број 8/16), Скупштина
општине Котор Варош на сједници одржаној дана 28.11.2019. године, доноси

ОДЛУКА
о продаји непосредном погодбом парцеле означене као к.ч. 594/8 К.О. Котор Варош
I
Овом одлуком се дефинишу начин и услови продаје грађевинског земљишта
означеног као к.ч. 594/8, укупне површине 37m2 уписаног у п. л. 373/559 К.О. Котор
Варош на Oпштину Котор Варош (продавац) са дијелом 1/1, ради обликовања грађевинске
парцеле означене као к.ч. 595/2 укупне површине 775 m2 уписане п.л. 2541/2 К.О. Котор
Варош на Максимовић (Саве) Горана са дијелом ½ и Максимовић (Саве) Зорана са
дијелом ½ (у даљем тексту купци) а у складу са Регулационим планом „Камена кућаизмјена“ Котор Варош („Службени гласник Општине Котор Варош“, број 9/19).
II
Цијена по којој ће се земљиште из тачке 1. ове oдлуке продати износи 30,00 КМ по
2
1m односно укупно 1.110,00 КМ (словима: једнахиљадастотинудесет конвертибилних
марака).
III
Општина Котор Варош ће са купцем закључити уговор о продаји, у року од 15
дана од дана прибављања сагласности за закључење уговора од стране Правобранилаштва
Републике Српске.
IV
Купац је дужан уплатити цијену из тачке 2. овога Уговора од року од 8 (осам) дана
од дана прибављања мишљења Правобранилаштва Републике Српске, а прије
закључивања и овјере уговора о продаји, на један од јединствених рачуна трезора
Oпштине Котор Варош и то: рачун: 551-012-0000082037 код Уни кредит банке А.Д. Бања
Лука, или рачун број: 562-099-0000380831 код НЛБ Развојне банке А.Д. Бања Лука.
V
Предаја у посјед грађевинског земљишта купцу извршиће се у року од 8 (осам)
дана од дана овјере Уговора о продаји.
Уговор у име општине Котор Варош потписаће Начелник Општине.
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VI
Купац је дужан сносити обавезе нотарске обраде уговора, фискалне обавезе,
накнаде и таксе које су везане за закључивање, овјеру уговора и упис права својине и
посједа на предметном земљишту у корист купца.
VII
Ова oдлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику
Oпштине Котор Варош“.
Број: 01-022-132/19
Датум: 28.11.2019. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Ибрахим Палић, с.р.

3
На основу члана 348 став (3) тачка д) Закона о стварним правима („Службени
гласник Републике Српске“, број: 124/08, 3/09, 58/09, 95/11, 60/15 и 18/16), члана 39 став
(2) тачка 13) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број:
97/16 и 36/19), члана 10, 11 и 13 Одлуке о уређењу простора и грађевинском земљиштупречишћен текст („Службени гласник Општине Котор Варош“, број 8/16), Скупштина
oпштине Котор Варош на сједници одржаној дана 28.11.2019. године,доноси

ОДЛУКА
о продаји непосредном погодбом парцеле означене као к.ч. 785/85 и к.ч.785/105 К.О.
Котор Варош

I
Овом одлуком се дефинишу начин и услови продаје грађевинског земљишта
означеног као к.ч. 785/85, укупне површине 37m2 уписаног у п. л. 373/554 К.О. Котор
Варош на Општину Котор Варош (продавац) са дијелом 1/1 и к.ч. 785/105, укупне
површине 19m2 уписаног у п. л. 373/554 К.О. Котор Варош на Општину Котор Варош
(продавац) са дијелом 1/1, ради обликовања грађевинске парцеле означене као к.ч. 785/37
укупне површине 60 m2 уписане п.л. 2915/2 К.О. Котор Варош на Филиповић Недељка
Милана из Котор Вароша (у даљем тексту купац) са дијелом 1/1, а у складу са
Регулационим планом „Занатски центар“ Брегови Котор Варош („Службени гласник
Oпштине Котор Варош“, број 6/13).
II
Цијена по којој ће се земљиште из тачке 1. ове Одлуке продати износи 50,00 КМ по
2
1m односно укупно 2.800,00 КМ (словима: двијехљиљадеосамстотина конвертибилних
марака).
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III
Општина Котор Варош ће са купцем закључити уговор о продаји, у року од 15
дана од дана прибављања сагласности за закључење уговора од стране Правобранилаштва
Републике Српске.
IV
Купац је дужан уплатити цијену из тачке 2. овога Уговора од року од 8 (осам) дана
од дана прибављања мишљења Правобранилаштва Републике Српске, а прије
закључивања и овјере уговора о продаји, на један од јединствених рачуна трезора
Општине Котор Варош и то: рачун: 551-012-0000082037 код Уни кредит банке А.Д. Бања
Лука, или рачун број: 562-099-0000380831 код НЛБ Развојне банке А.Д. Бања Лука.
V
Предаја у посјед грађевинског земљишта купцу извршиће се у року од 8 (осам)
дана од дана овјере Уговора о продаји.
Уговор у име Општине Котор Варош потписаће Начелник Општине.
VI
Купац је дужан сносити обавезе нотарске обраде уговора, фискалне обавезе,
накнаде и таксе које су везане за закључивање, овјеру уговора и упис права својине и
посједа на предметном земљишту у корист купца.
VII
Ова oдлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику
Oпштине Котор Варош“.
Број: 01-022-119/19
Датум: 28.11.2019. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Ибрахим Палић, с.р.

4
На основу члана 348 став (3) тачка д) Закона о стварним правима („Службени
гласник Републике Српске“, број: 124/08, 3/09, 58/09, 95/11, 60/15 и 18/16), члана 39 став
(2) тачка 13) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број:
97/16 и 36/19), члана 10, 11 и 13 Одлуке о уређењу простора и грађевинском земљиштупречишћен текст („Службени гласник Oпштине Котор Варош“, број 8/16), Скупштина
општина Котор Варош на сједници одржаној дана 28.11.2019. године, д о н о с и
ОДЛУКА
о продаји непосредном погодбом парцеле означене као к.ч. 785/109 К.О. Котор Варош
I
Овом одлуком се дефинишу начин и услови продаје грађевинског земљишта
означеног као к.ч. 785/109, укупне површине 34m2 уписаног у п. л. 373/547 К.О. Котор
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Варош на Oпштину Котор Варош (продавац) са дијелом 1/1, ради обликовања грађевинске
парцеле означене као к.ч. 785/53 укупне површине 86 m2 уписане п.л. 2462/3 К.О. Котор
Варош на Божичковић Јанка Радиславу из Масловара (у даљем тексту купац) са дијелом
1/1 а у складу са Регулационим планом „Брегови 1“ Котор Варош („Службени гласник
општине Котор Варош“, број 13/18).
II
Цијена по којој ће се земљиште из тачке 1. ове oдлуке продати износи 40,00 КМ по
2
1m
односно укупно 1.360,00 КМ (словима: једнахиљадтристотинешездесет
конвертибилних марака).
III
Општина Котор Варош ће са купцем закључити уговор о продаји, у року од 15
дана од дана прибављања сагласности за закључење уговора од стране Правобранилаштва
Републике Српске.
IV
Купац је дужан уплатити цијену из тачке 2. овога Уговора од року од 8 (осам) дана
од дана прибављања мишљења Правобранилаштва Републике Српске, а прије
закључивања и овјере уговора о продаји, на један од јединствених рачуна трезора
Oпштине Котор Варош и то: рачун: 551-012-0000082037 код Уни кредит банке А.Д. Бања
Лука, или рачун број: 562-099-0000380831 код НЛБ Развојне банке А.Д. Бања Лука.
V
Предаја у посјед грађевинског земљишта купцу извршиће се у року од 8 (осам)
дана од дана овјере Уговора о продаји.
Уговор у име општине Котор Варош потписаће Начелник Општине.
VI
Купац је дужан сносити обавезе нотарске обраде уговора, фискалне обавезе,
накнаде и таксе које су везане за закључивање, овјеру уговора и упис права својине и
посједа на предметном земљишту у корист купца.
VII
Ова oдлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику
Oпштине Котор Варош“.

Број: 01-022-118/19
Датум: 28.11.2019. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Ибрахим Палић, с.р.
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5
На основу члана 348 став (4) Закона о стварним правима („Службени гласник
Републике Српске“, број: 124/08, 3/09, 58/09, 95/11, 60/15 и 18/16), члана 39 став (2) тачка
13) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16 и
36/19), члана 12 Одлуке о уређењу простора и грађевинском земљишту- пречишћен текст
(„Службени гласник Oпштине Котор Варош“, број 8/16), Скупштина општина Котор
Варош на сједници одржаној дана 28.11.2019. године, д о н о с и

ОДЛУКА
о замјени парцела означених као к.ч. 2347/503,2347/504 за парцелу 579/11 К.О. Котор
Варош
I
Овом одлуком се дефинишу начин и услови замјене катастарских парцела
означених као к.ч. 2347/503,2347/504, укупне површине (2347/503=29 m2 2347/504=9m2)
37m2 уписане у п. л. 373/554 К.О. Котор Варош на Oпштину Котор Варош са дијелом 1/1,
за катастарску парцелу означену као к.ч. 785/53 укупне површине 36m2 уписане п.л. 57/2
К.О. Котор Варош на Јурић Милана Сњежану из Ободника са дијелом 1/1.
II
Општина Котор Варош ће са Јурић Милана Сњежаном из Ободника закључити
уговор о замјени парцела из тачке I ове одлуке, у року од 15 дана од дана прибављања
сагласности за закључење уговора од стране Правобранилаштва Републике Српске.
III
Уговором из тачке II ове одлуке биће регулисани сви међусобни односи између
Општина Котор Варош и Јурић Милана Сњежане из Ободника. Општина Котор Варош
неће тражити накнаду за 1m2, на име разлике у површини између парцела које су предмет
замјене.
IV
Предаја у посјед земљишта извршиће се у року од 8 (осам) дана од дана овјере
Уговора о замјени. Уговор у име Општине Котор Варош потписаће Начелник Општине.
V
Општина Котор Варош је дужна сносити обавезе нотарске обраде уговора,
фискалне обавезе, накнаде и таксе које су везане за закључивање, овјеру уговора и упис
права својине и посједа на предметном земљишту.
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VI
Ова oдлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику
Oпштине Котор Варош“.
Број: 01-022-117/19
Датум: 28.11.2019. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Ибрахим Палић, с.р.

6
На основу члана 348 став (3) тачка д) Закона о стварним правима („Службени
гласник Републике Српске“, број: 124/08, 3/09, 58/09, 95/11, 60/15 и 18/16), члана 39 став
(2) тачка 13) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број:
97/16 и 36/19), члана 10, 11 и 13 Одлуке о уређењу простора и грађевинском земљиштупречишћен текст („Службени гласник Oпштине Котор Варош“, број 8/16), Скупштина
општина Котор Варош на сједници одржаној дана 28.11.2019. године, д о н о с и

ОДЛУКА
о продаји непосредном погодбом парцеле означене као к.ч. 594/7 К.О. Котор Варош
I
Овом одлуком се дефинишу начин и услови продаје грађевинског земљишта
означеног као к.ч. 594/7, укупне површине 95m2 уписаног у п. л. 373/558 К.О. Котор
Варош на Oпштину Котор Варош (продавац) са дијелом 1/1, ради обликовања грађевинске
парцеле означене као к.ч. 611/1 укупне површине 1679 m2 уписане п.л. 3033 К.О. Котор
Варош на КВИМПЕКС д.о.о. (у даљем тексту купац) са дијелом 1/1 а у складу са
Регулационим планом „Камена кућа-измјена“ Котор Варош („Службени гласник Општине
Котор Варош“, број 9/19).
II
Цијена по којој ће се земљиште из тачке 1. ове oдлуке продати износи 30,00 КМ по
2
1m
односно укупно 2.850,00 КМ (словима: двијехиљадеосамстотинапедесет
конвертибилних марака).
III
Општина Котор Варош ће са купцем закључити уговор о продаји, у року од 15
дана од дана прибављања сагласности за закључење уговора од стране Правобранилаштва
Републике Српске.
IV
Купац је дужан уплатити цијену из тачке 2. овога Уговора од року од 8 (осам) дана
од дана прибављања мишљења Правобранилаштва Републике Српске, а прије
закључивања и овјере уговора о продаји, на један од јединствених рачуна трезора
Oпштине Котор Варош и то: рачун: 551-012-0000082037 код Уни кредит банке А.Д. Бања
Лука, или рачун број: 562-099-0000380831 код НЛБ Развојне банке А.Д. Бања Лука.
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V
Предаја у посјед грађевинског земљишта купцу извршиће се у року од 8 (осам)
дана од дана овјере Уговора о продаји.
Уговор у име општине Котор Варош потписаће Начелник Општине.
VI
Купац је дужан сносити обавезе нотарске обраде уговора, фискалне обавезе,
накнаде и таксе које су везане за закључивање, овјеру уговора и упис права својине и
посједа на предметном земљишту у корист купца.
VII
Ова oдлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику
Oпштине Котор Варош“.

Број: 01-022-116/19
Датум: 28.11.2019. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Ибрахим Палић, с.р.

7
На основу члана 39. став 2, тачка 13. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 348. Закона о стварним правима
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 124/08, 3/09, 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. Статута Општине Котор Варош („Службени
гласник Општине Котор Варош“, број: 10/17), Скупштина Општине Котор Варош на
сједници одржаној дана 28.11.2019. године, доноси:
ОДЛУКУ
о начину и условима јавне продаје путем лицитације, парцелa означених као к.ч. 2347/443,
2347/444 и 2347/445 К.О. Котор Варош
I
Под условима и на начин регулисан овом Одлуком спровешће се путем усменог јавног
надметања - лицитације продаја грађевинског земљишта у државној својини које је
означено као: к.ч. 2347/443, 2347/444 и 2347/445 K.O. Котор Варош, власништво Општине
Котор Варош са 1/1 дијела и уписано у Пл. број 373/559.
II
Почетна продајна цијена грађевинског земљишта из тачке I ове одлуке, утврђује се у
износу од 6,30 КМ/м2, а што одговара тржишној вриједности добијеној из Пореске управе.
Остали услови продаје утврдиће се огласом о продаји грађевинског земљишта у државној
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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 што 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, који се води код НЛБ Развојне банке, са
назнаком броја огласа, најкасније до дана који је огласом одређен за одржавање усменог
јавног надметања-лицитације.
IV
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.
V
Најповољнији учесник у поступку продаје дужан је уплатити купопродајну цијену на
Јединствени рачун Трезора Општине Котор Варош из тачке III ове одлуке.
Купац је дужан да плати купопродајну цијену у року од 15 (петнаест) дана од дана
закључења уговора о купопродаји, а предаја у посјед - извршиће се по уплати
купопродајне цијене, најкасније у року од 8 (осам) дана, о чему ће бити сачињен записник
о примопредаји.
VI
Поступак усменог јавног надметања – лицитације грађевинског земљишта спровешће
Комисија за лицитацију коју чине Борис Марковић-предсједник, Снежана Мирковић-члан,
Душко Васиљевић-члан. У случају одсуства чланова, именују се замјенски чланови:
Драгана Стојановић-замјеник предсједника, Гордан Шебић и Срђан Сакан-замјеници
чланова.
VII
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
Бањалука.
Ако учесник лицитације из става 1. ове тачке одустане од закључења уговора, губи право
на повраћај положене кауције.
VIII
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ,,Службеном гласнику
Општине Котор Варош“.
Број: 01-022-120/19
Датум: 28.11.2019.године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Ибрахим Палић,с.р.
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8
На основу члана 23. Закона о предшколском васпитању и образовању („Службени
гласник Републике Српске“, број: 79/15) и члана 36. Статута Oпштине Котор Варош
(„Службени гласник Општине Котор Варош“ број: 10/17) Скупштина општине Котор
Варош на сједници одржаној 28.11.2019. године д о н о с и
ОДЛУКУ
о радном времену Јавне установе Дјечји вртић „Лариса Шугић“ Котор Варош
I
Овом одлуком се одређује радно вријеме Јавне установе Дјечији вртић „Лариса
Шугић“ Котор Варош, (у даљем тексту: Установа).
II
Радно вријеме Установе се одређује од 05.30 часова до 16.30 часова.
Јутарње дежурство је у периоду од 05:30 - 06:30 часова, а поподневно дежурство је
од 16:00 - 16:30 часова.
III
За реализацију ове одлуке задужује се ЈУ Дјечји вртић „Лариса Шугић“.
IV
Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику
Општине Котор Варош“.
Број: 01-022-114/19
Датум: 28.11.2019. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Ибрахим Палић,с.р.

9
На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи (Службени гласник Републике
Српске'' број 97/16 и 36/19), члана 43. став (1), члана 44. став (1) и члана 95. став (1)
Закона о заштити од пожара (,,Службени гласник Републике Српске'', број 94/19) и члана
36. став 12. Статута општине Котор Варош (,,Службени гласник Општине Котор Варош'',
број 10/17), Скупштина општине Котор Варош на сједници одржаној 28.11.2019. године
донијела је:
ОДЛУКУ
о оснивању Територијалне ватрогасно-спасилачке јединице Котор Варош
I
(1) Овом одлуком оснива се Територијална ватрогасно-спасилачка јединица Котор
Варош, као посебна унутрашња организациона јединица Општинске управе Општине
Котор Варош.
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(2) Територијална ватрогасно-спасилачка јединица оснива се за подручје општине
Котор Варош.
II
Дјелокруг и надлежност Територијалне ватрогасно-спасилачке јединице Котор Варош је:
а) спровођење превентивних мјера заштите од пожара,
б) гашење пожара,
в) спасавање људи и имовине угрожених пожаром и елементарним непогодама,
г) спровођење мјера заштите од пожара утврђених Планом заштите од пожара
општине Котор Варош,
д) пружање техничке помоћи у незгодама и опасним ситуацијама,
ђ) остваривање задатака јединице цивилне заштите у складу са Законом о
заштити и спасавању у ванредним ситуацијама,
е) обављање и других послова у спровођењу мјера заштите од пожара,
еколошким и другим несрећама, а у складу са законом.
III
(1) Територијална ватрогасно-спасилачка јединица има свој печат.
(2) Печат је округлог облика, пречника 35мм, са амблемом Републике Српске, са
ћириличним и латиничним текстом: РЕПУБЛИКА СРПСКА, ОПШТИНА КОТОР
ВАРОШ, НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ, ОПШТИНСКА УПРАВА, ТЕРИТОРИЈАЛНА
ВАТРОГАСНО-СПАСИЛАЧКА ЈЕДИНИЦА КОТОР ВАРОШ.
IV
Територијалном ватрогасно-спасилачком јединицом руководи старјешина
територијалне ватрогасно-спасилачке јединице, којег именује начелник општине, на
основу спроведеног јавног конкурса.
V
Начелник општине доноси Правилник о унутрашњој организацији и
систематизацији радних мјеста у Територијалној ватрогасно-спасилачкој јединици по
прибављеном мишљењу Министарства унутрашњих послова Републике Српске.
VI
Средства за рад Територијалне ватрогасно-спасилачке јединице обезбеђују се из:
а) средстава општинског буџета,
б) намјенских средстава из накнада за заштиту од пожара,
в) намјенских средстава за ове јединице у остваривању задатака цивилне заштите,
г) прихода које јединица оствари вршењем услуга које не спадају у редовне
дјелатности и
д) других извора у складу са законом.
VII
Овлашћује се начелник општине да у року од тридесет дана од дана ступања на
снагу ове одлуке закључи споразум са старјешином Ватрогасног друштва о преузимању.
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VIII
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о оснивању Ватрогасног
друштва Котор Варош („Службени гласник Општине Котор Варош“, број: 6/15).
IX
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику
општине Котор Варош“.
Број:01-022-112/19
Дана: 28.11.2019. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Ибрахим Палић,с.р.

10
На основу члана 15. став 1. Закона о трговини (''Службени гласник Републике
Српске'', број: 6/0, 52/11 и 67/13), члана 13. Закона о занатско-предузетничкој дјелатности
(''Службени гласник Републике Српске'', број: 117/11, 121/12, 67/13, 44/16 и 84/19), члана
39. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике Српске'', број: 97/16 и
39/19) и члана 36. Статута општине Котор Варош (''Службени гласник општине Котор
Варош'', број:10/17), Скупштина општине Котор-Варош, на сједници одржаној 28.11.2019.
године, д о н о с и
ОДЛУКУ
о измјенама Одлуке о одређивању радног времена правним лицима и предузетницима који
обављају трговинску, занатску и услужну дјелатност на подручју општине Котор Варош
Члан 1.
У Одлуци о одређивањурадног времена правним лицима и предузетницима који обављају
трговинску, занатску и услужну дјелатност на подручју општине Котор ВарошВарош
(''Службени гласник општине Котор Варош'', број:10/13и6/16), члан 3. мијења се и гласи:
''Нерадним даном, односно недељом, могу да раде:
а) у времену од 07,00 до 14,00 часова:
- трговине на мало прехрамбеним и непрехрамбеним производима,
- киосци,
- аутопраоне.
б) у времену од 07,00 до 19,00 часова:
- трговине на мало цвијећем,
- трговине на мало погребном опремом.''
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном гласнику
општине Котор-Варош.
Број : 01-022-111/19
Датум: 28.11.2019. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Ибрахим Палић,с.р.

БРОЈ 11/19

„СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ КОТОР ВАРОШ“

Страна 14

11
На основу члана 50. Закона о уређењу простора и грађењу (,,Службени гласник
Републике Српске, број: 40/13, 2/15, 106/15, 3/16, 104/18 и 84/19), 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 28.11.2019.
године, доноси
О Д Л У К У
О УСВАЈАЊУ ИЗМЈЕНЕ И ДОПУНЕ РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА – „РИПИШТЕ БАРЕ“
КОТОР ВАРОШ
I
Доноси се Регулациони план „Рипиште Баре“ Котор Варош (у даљем тексту План).
II
Планом je обухваћен простор у површини од око 27.32 хa. Границе су означене на
графичком приказу који је саставни дио ове одлуке.
III
Плански период у смислу члана 40. став 3. тачка в) Закона о уређењу простора и
грађењу је 10 година.
IV
Регулациони План је садржајно и методолошки усклађен са одредбама Закона о
уређењу простора и грађењу и Правилником о начину израде, садржају и формирању
докумената просторног уређења, 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: 01-022-115/19
Дана: 28.11.2019. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Ибрахим Палић,с.р.
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12
На основу чланoва 39. став (2) тачка 25. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 59., 62., 63. тачка б), и члана 66.
став 2. тачке а) и б) Закона о задуживању, дугу и гаранцијама Републике Српске
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 71/12 и 52/14 и 114/17) и члана 36. став (2)
тачка 27) Статута општине Котор Варош („Службени гласник општине Котор Варош“,
број: 10/17) Скупштина општине Котор Варош на сједници одржаној 28.11.2019. године
донијела је
ОДЛУКУ
о кредитном задужењу Општине Котор Варош
I
Прихвата се кредитно задужење општине Котор Варош у укупном износу од 2.000.000,00
КМ за инфраструктурна улагања.
II
Кредитна средства из I тачке ове одлуке користиће се у сљедеће сврхе:
- 800.000,00 КМ
за изградњу зграде локалне самоуправе,
- 200.000,00 КМ за вањско уређење са пратећом инфраструктуром око нове зграде
локалне самоуправе и
- 1.000.000,00 КМ за модернизацију локалних путева.
III
Средствa ће се обезбиједити задужењем код комерцијалних банака под сљедећим
условима:
- износ кредита: 2.000.000,00 КМ,
- каматна стопа: до 4,8 %,
- грејс период: 2 године,
- рок отплате: 10 година
- обрада захтјева: у складу са понудом банке,
- обезбјеђење: мјенице и налози општине Котор Варош.
IV
Овлашћује се Начелник општине да у складу са овом одлуком проведе процедуру избора
најповољније банке и потпише све акте неопходне за реализацију кредитног задужења из
тачке I ове одлуке.
V
Остварени редовни приходи у 2018. години износе 7.999.109,90 КМ.
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Укупна задуженост општине Котор Варош на дан 31.10.2019. године износи 10.128.830,00
КМ (7.604.259,00 КМ главница и 2.524.571,00 КМ камата).
Годишњи ануитет по текућим кредитима у 2019. години износи 319.690,00 КМ или 4%
редовних прихода остварених у 2018. години.
Годишњи ануитет у 2020. години по текућим кредитима и по предложеном кредитном
задужењу из ове одлуке износиће 385.843,26 KM или 4,8 % редовних прихода остварених
у 2018. години.
Годишњи ануитет у 2021. по текућим кредитним задужењима и по предложеном новом
задужењу из ове одлуке износиће 373.509,94 или 4,6 % редовних прихода остварених у
2018. години.
Годишњи ануитет у 2022. по текућим кредитним задужењима и по предложеном новом
задужењу из ове одлуке износиће 1.164.744,15 КМ или 14,5 % редовних прихода
остварених у 2018. години.
VI
За реализацију ове одлуке задужује се Начелник општине и Одјељење за финансије.
VII
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику
општине Котор Варош“, а примјењиваће се по добијању сагласности Министарства
финансија Републике Српске.
Број: 01-022-110/19
Дана: 28.11.2019. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Ибрахим Палић,с.р.

13
На основу члана 39. став 2. тачка 33. Закона о локалној самоуправи (‘’Службени
гласник Републике Српске’’, број: 97/16 и 36/19), члана 16. став 6. Закона о систему
јавних служби (‘’Службени гласник Републике Српске’’, број: 68/07, 109/12 и 44/16),
члана 36. Статута Општине Котор Варош („Службени гласник Општине Котор Варош“,
број: 10/17), Скупштина општине Котор Варош на сједници одржаној дана одржаној дана
28.11.2019. године, доноси
Р Ј Е Ш Е Њ Е
о измјени Рјешења о именовању вршилаца дужности чланова Управног одбора ЈУ „Центар за
културу, спорт и информисање“ Котор Варош
1. У Рјешењу о именовању вршилаца дужности чланова Управног одбора ЈУ „Центар за
културу, спорт и информисање“ Котор Варош („Службени гласник Општине Котор
Варош“, број: 7/17 и 10/17) у тачки 1. ријечи „Миладин Савановић из Котор Вароша“
мијењају се ријечима „Огњен Јурић из Ободника“.
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2. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику
општине Котор Варош“.
Број: 01-022-121/19
Дана: 28.11.2019. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Ибрахим Палић,с.р.

14
На основу члана члана 144. 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 28.11.2019. године, доноси сљедећи
ЗАКЉУЧАК
о изради пречишћеног текста Годишњег плана утрошка намјенских средстава од накнаде
по основу продаје шумских дрвних сортимената у 2019. години
1. Задужује се Комисија за прописе, статутарна питања и Пословник да у року од
10 дана од дана ступања на снагу овог закључка, изради пречишћен текст Годишњег
плана утрошка намјенских средстава од накнаде по основу продаје шумских дрвних
сортимената у 2019. години.
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном
гласнику Општине Котор Варош"
Број: 01-022-109/19
Дана: 28.11.2019. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Ибрахим Палић,с.р.
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На основу члана 36. став 2. Статута Oпштине Котор Варош („Службени гласник
Општине Котор Варош“, број: 10/17), члана 111. и 118. Пословника о раду Скупштине
општине Котор Варош ("Службени гласник Општине Котор Варош", број: 17/17 и 13/18),
Скупштина општине Котор Варош на сједници одржаној дана 28.11.2019. године, доноси
сљедећи
ЗАКЉУЧАК
о усвајању Информације о одвозу смећа у 2018. години
1. Скупштина општине Котор Варош усваја Информацију о одвозу смећа у 2018. години.
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном гласнику
Општине Котор Варош".
Број:01-022-122/19
Датум: 28.11.2019. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Ибрахим Палић,с.р.
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16
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 28.11.2019. године, доноси
сљедећи
ЗАКЉУЧАК
о усвајању Информације о развојним програмима у земљи и региону, услови и
могућности учешћа општине Котор Варош
1. Скупштина општине Котор Варош усваја Информацију о развојним програмима у
земљи и региону, услови и могућности учешћа општине Котор Варош.
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном
гласнику Општине Котор Варош".
Број:01-022-123/19
Датум: 28.11.2019. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Ибрахим Палић,с.р.
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На основу члана 36. став 2. Статута Oпштине Котор Варош („Службени гласник
Општине Котор Варош“, број: 10/17), члана 111. и 118. Пословника о раду Скупштине
општине Котор Варош ("Службени гласник Општине Котор Варош", број: 17/17 и 13/18),
Скупштина општине Котор Варош на сједници одржаној дана 28.11.2019. године, доноси
сљедећи
ЗАКЉУЧАК
о усвајању Информације о снабдијевању питком водом из градског водовода и квалитету
воде у 2018. години
1. Скупштина општине Котор Варош усваја Информацију о снабдијевању питком
водом из градског водовода и квалитету воде у 2018. години.
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном
гласнику Општине Котор Варош".
Број:01-022-124/19
Датум: 28.11.2019. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Ибрахим Палић,с.р.
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На основу члана 36. став 2. Статута Oпштине Котор Варош, („Службени гласник
Општине Котор Варош“, број: 10/17), члана 111. и 118. Пословника о раду Скупштине
општине Котор Варош ("Службени гласник Општине Котор Варош", број: 17/17 и 13/18),
Скупштина општине Котор Варош на сједници одржаној дана 28.11.2019. године, доноси
сљедећи
ЗАКЉУЧАК
о усвајању Извјештаја о пословању Комуналног предузећа „Бобас“ а.д. Котор Варош за
период 01.01.-31.12.2018. године
1. Скупштина општине Котор Варош усваја Извјештај о пословању Комуналног
предузећа „Бобас“ а.д. Котор Варош за период 01.01.-31.12.2018. године.
2. Закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику
Општине Котор Варош“.
Број:01-022-125/19
Датум: 28.11.2019. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Ибрахим Палић,с.р.
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На основу члана 36. став 2. Статута Oпштине Котор Варош, („Службени гласник
Општине Котор Варош“, број: 10/17), члана 111. и 118. Пословника о раду Скупштине
општине Котор Варош ("Службени гласник Општине Котор Варош", број: 17/17 и 13/18),
Скупштина општине Котор Варош на сједници одржаној дана 28.11.2019. године, доноси
сљедећи
ЗАКЉУЧАК
о усвајању Буџета Општине Котор Варош за 2020. годину-у нацрту
1. Скупштина општине Котор Варош доноси Одлуку о усвајању буџета Општине
Котор Варош за 2020. годину-у нацрту, и упућује је на јавну расправу, јер се истом
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 oдјељење за финансије
Општинске управе Oпштине Котор Варош, које се истовремено обавезује да уз
приједлог Одлуке о усвајању буџета Општине Котор Варош за 2020. годину
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достави Скупштини општине и извјештај о резултатима јавне расправе, са
мишљењима и приједлозима изнесеним у истој.
4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном
гласнику Општине Котор Варош“.
Број:01-022-127/19
Датум: 28.11.2019. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Ибрахим Палић,с.р.
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На основу члана 36. став 2. Статута Oпштине Котор Варош, („Службени гласник
Општине Котор Варош“, број: 10/17), члана 111. и 118. Пословника о раду Скупштине
општине Котор Варош ("Службени гласник Општине Котор Варош", број: 17/17 и 13/18),
Скупштина општине Котор Варош на сједници одржаној дана 28.11.2019. године, доноси
сљедећи
ЗАКЉУЧАК
о усвајању Одлуке о извршењу буџета Општине Котор Варош за 2020. годину-у нацрту

1. Скупштина општине Котор Варош доноси Одлуку о извршењу буџета Општине
Котор Варош за 2020. годину-у нацрту, и упућује је на јавну расправу, јер се истом
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 oдјељење за финансије
Општинске управе Oпштине Котор Варош, које се истовремено обавезује да уз
приједлог Одлуке о извршењу буџета Општине Котор Варош за 2020. годину
достави Скупштини општине и извјештај о резултатима јавне расправе, са
мишљењима и приједлозима изнесеним у истој.
4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном
гласнику Општине Котор Варош“.
Број:01-022-126/19
Датум: 28.11.2019. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Ибрахим Палић,с.р.
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21
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 28.11.2019. године, доноси
сљедећи
ЗАКЉУЧАК
о усвајању Ребаланса буџета Општине Котор Варош за 2019. годину-у нацрту
1. Скупштина општине Котор Варош доноси Одлуку о усвајању ребаланса буџета
Општине Котор Варош за 2019. годину-у нацрту, и упућује је на јавну расправу, јер
се истом 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 oдјељење за финансије
Општинске управе Oпштине Котор Варош, које се истовремено обавезује да уз
приједлог Одлуке о усвајању ребаланса буџета Општине Котор Варош за 2019.
годину достави Скупштини општине и извјештај о резултатима јавне расправе, са
мишљењима и приједлозима изнесеним у истој.
4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном
гласнику Општине Котор Варош“.
Број:01-022-128/19
Датум: 28.11.2019. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Ибрахим Палић,с.р.

22
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 28.11.2019. године, доноси
сљедећи
ЗАКЉУЧАК
о усвајању Информације о стању у области превоза путника на подручју општине Котор
Варош y 2018. години
1. Скупштина општине Котор Варош усваја Информацију о стању у области превоза
путника на подручју општине Котор Варош у 2018. години.
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2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном
гласнику Општине Котор Варош".
Број:01-022-129/19
Датум: 28.11.2019. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Ибрахим Палић,с.р.
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На основу члана 36. став 2. Статута Oпштине Котор Варош („Службени гласник
Општине Котор Варош“, број: 10/17), члана 111. и 118. Пословника о раду Скупштине
општине Котор Варош ("Службени гласник Општине Котор Варош", број: 17/17 и 13/18),
Скупштина општине Котор Варош на сједници одржаној дана 28.11.2019. године, доноси
сљедећи
ЗАКЉУЧАК
о усвајању Информације о оствареним и инвестицијама у току у привредном и јавном
сектору општине Котор Варош
1. Скупштина општине Котор Варош усваја Информацијy о оствареним и
инвестицијама у току у привредном и јавном сектору општине Котор Варош.
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном
гласнику Општине Котор Варош".
Број:01-022-130/19
Датум: 28.11.2019. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Ибрахим Палић,с.р.

24
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), члана 144. Пословника о раду Скупштине
општине (,,Службени гласник Општине Котор Варош“, број: 17/17 и 13/18) и Закључка о
изради пречишћеног текста Годишњег плана утрошка намјенских средстава од накнаде по
основу продаје шумских дрвних сортимената у 2019. години, број: 01-022-109/19 од
28.11.2019. године, Комисија за прописе, статутарна питања и Пословник, на сједници
одржаној дана 03.12.2019. године, д о н о с и
Годишњи план
о коришћењу средстава накнаде на основу продаје шумских дрвних сортимената у 2019.
години
(ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ)
(,,Службени гласник Општине Котор Варош“, број: 5/19 и 9/19)
Скупштина општине Котор Варош доноси Годишњи план утрошка дијела
намјенских средстава од накнаде по основу продаје шумских дрвних сортимената за 2019.
годину у износу од 500.000,00 КМ, како слиједи:
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- Асфалтирање путева......................................................................................45.050,00 КМ
- Одржавање путева према Споразуму о заједничком улагању...............100.000,00 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
Овај план је ступио на снагу 03.05.2019. године и 05.10.2019. године.

Број: 01-022-131/19
Датум: 03.12.2019. године

ПРЕДСЈЕДНИК
Комисије за прописе, статутарна
питања и Пословник
Обренко Пуцаревић,с.р.
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Стр

1.

Одлука о приступању Споразуму градоначелника за климу и енергију
и изради Акционог плана за одрживу енергију и борбу против
климатских промјена (engl: Sustainable energy and climate action plan
(SECAP))

1

2.

Одлука о продаји непосредном погодбом парцеле означене као к.ч.
594/8 К.О. Котор Варош

3

3.

Одлука о продаји непосредном погодбом парцеле означене као к.ч.
785/85 и к.ч.785/105 К.О. Котор Варош

4

4.

Одлука о продаји непосредном погодбом парцеле означене као к.ч.
785/109 К.О. Котор Варош

5

5.

Одлука о замјени парцела означених као к.ч. 2347/503,2347/504 за
парцелу 579/11 К.О. Котор Варош

7

6.

Одлука о продаји непосредном погодбом парцеле означене као к.ч.
594/7 К.О. Котор Варош

8

7.

Одлука о начину и условима јавне продаје путем лицитације, парцелa
означених као к.ч. 2347/443, 2347/444 и 2347/445 К.О. Котор Варош

9

8.

Одлука
о радном времену Јавне установе Дјечји вртић „Лариса
Шугић“ Котор Варош

11

9.

Одлука о оснивању Територијалне ватрогасно-спасилачке јединице
Котор Варош

11

10.

Одлука о измјенама Одлуке о одређивању радног времена правним
лицима и предузетницима који обављају трговинску, занатску и
услужну дјелатност на подручју општине Котор Варош

13

11.

Одлука о усвајању измјене и допуне Регулационог плана – „Рипиште
Баре“ Котор Варош

14

12.

Одлука о кредитном задужењу Општине Котор Варош

15

13.

Рјешење о измјени Рјешења о именовању вршилаца дужности чланова
Управног одбора ЈУ „Центар за културу, спорт и информисање“ Котор
Варош

16
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14.

Закључак о изради пречишћеног текста Годишњег плана утрошка
намјенских средстава од накнаде по основу продаје шумских дрвних
сортимената у 2019. години

17

15.

Закључак о усвајању Информације о одвозу смећа у 2018. години

17

16.

Закључак о усвајању Информације о развојним програмима у земљи
и региону, услови и могућности учешћа општине Котор Варош

18

17.

Закључак о усвајању Информације о снабдијевању питком водом из
градског водовода и квалитету воде у 2018. години

18

18.

Закључак о усвајању Извјештаја о пословању Комуналног предузећа
„Бобас“ а.д. Котор Варош за период 01.01.-31.12.2018. године

19

19.

Закључак о усвајању Буџета Општине Котор Варош за 2020. годинуу нацрту

19

20.

Закључак о усвајању Одлуке о извршењу буџета Општине Котор
Варош за 2020. годину-у нацрту

20

21.

Закључак о усвајању Ребаланса буџета Општине Котор Варош за
2019. годину-у нацрту

21

22.

Закључак о усвајању Информације о стању у области превоза
путника на подручју општине Котор Варош y 2018. години

21

23.

Закључак о усвајању Информације о оствареним и инвестицијама у
току у привредном и јавном сектору општине Котор Варош

22

24.

Годишњи план о коришћењу средстава накнаде на основу продаје
шумских дрвних сортимената у 2019. години (ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ)

22

САДРЖАЈ

