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На основу члана 39. став 2. тачка 13. Закона о  локалној самоуправи Републике 

Српске („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 30.04.2020. годинe, доноси: 

 

О Д Л У К У 

о ослобађању плаћања закупнине пословних просторија у власништву Општине Котор 

Варош пословним субјектима којима је забрањен рад одлуком Штаба за ванредне 

ситуације 

 

I 

Овом одлуком ослобађају се сви закупци пословних просторија у власништву Општине 

Котор Варош плаћања закупнине за период за који им је забрањен рад одлуком Штаба за 

ванредне ситуације. 

II 

Закупцима из тачке I ове одлуке који су већ уплатили закупнину извршиће се поврат 

средстава. Закупци нису дужни подносити захтјев за ослобађање од плаћања закупнине. 

III 

За извршење ове одлуке задужује се Одјељење за финансије Општинске управе Општине 

Котор Варош. 

IV 

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

општине Котор Варош“. 

Број: 01-022-35 /20       ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 30.04.2020. године       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ                                                              

                                                                          Ибрахим Палић,с.р. 
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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, 18/16 и 

107/19), 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 30.04.2020. године, доноси: 

 

 

О Д Л У К У 

о начину и условима јавне продаје путем лицитације, парцела у посједу општине Котор 

Варош 

 

I 

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

надметања - лицитације продаја парцела у посједу општине Котор Варош које су означене 

као:  

 

1) к.ч. 1663/3 к.о. Котор Варош, у нарави пашњак 2. класе, површине 22 m2, у посједу 

Општине Котор Варош са 1/1 дијела уписана у Пл. број 373 к.о. Котор Варош, 

2) к.ч. 2347/390 к.о. Котор Варош, у нарави ливада 3. класе, површине 1053 m2, у посједу 

Општине Котор Варош са 1/1 дијела уписана у Пл. број 373 к.о. Котор Варош, 

3) к.ч. 2347/371 к.о. Котор Варош, у нарави ливада 3. класе, површине 115 m2, у посједу 

Општине Котор Варош са 1/1 дијела уписана у Пл. број 373 к.о. Котор Варош, 

4) к.ч. 2347/393 к.о. Котор Варош, у нарави ливада 3. класе, површине 337 m2, у посједу 

Општине Котор Варош са 1/1 дијела уписана у Пл. број 373 к.о. Котор Варош, 

5) к.ч. 425/14 к.о. Масловаре, у нарави њива 4. класе, површине 1767 m2, у посједу 

Општине Котор Варош са 1/1 дијела уписана у Пл. број 1173 к.о. Масловаре. 

 

II  

Почетна продајна цијена грађевинског земљишта из тачке I ове одлуке, утврђује се: 

1) за парцелу под подтачком 1) у износу од 37,00 КМ/m2,  

2) за парцелу под подтачком 2) у износу од 7,57 КМ/m2, 

3) за парцеле од подтачке 3) до 4) у износу од 16,66 КМ/m2, 

4) за парцелу под подтачком 5) у износу од 7,84 КМ/m2, 

а што одговара цијени утврђеној од стране Комисије за просторно уређење и праћење 

конкурса за продају градског грађевинског земљишта ради изградње, а по претходно 

прибављеном налазу вјештака архитектонско-грађевинске струке и цијене из Пореске 

управе. Остали услови продаје утврдиће се огласом о продаји, а у складу са Правилником 

о поступку јавног конкурса за располагање непокретностима у својини Републике Српске 

и јединица локалне самоуправе. 
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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 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, 

Срђан Ћорић-члан. У случају одсуства чланова, именују се замјенски чланови: Радислав 

Петрушић-замјеник предсједника, Срђан Сакан и Далиборка Каламанда-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“. 

 

                                             ПРЕДСЈЕДНИК 
Број: 01- 022-34 /20                                                                   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ               
Датум: 30.04.2020.године                                                       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 73. став (2) и (4) Закона о здравственој заштити 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 106/09 и 44/15)  члана 18.,став (2) и (3а) 

Закона о систему јавних служби („Службени гласник Републике Српске“, бр. 68/17, 109/12 

и 44/16) члана 12. Закона о министарским, владиним и другим именовањима Републике 

Српске („Службени гласник Републике Српске“, број: 25/03, 41/03 и 104/06) и члана 

36.,став 35. Статута Општине Котор Варош („Службени гласник Општине Котор Варош “, 

бр. 10/17), Скупштина општине Котор Варош је на сједници одржаној дана 30.04.2020. 

године, донијела  

Р Ј Е Ш Е Њ Е  
о именовању директора ЈЗУ Дом здравља „Свети Пантелејмон“ Котор Варош 

 

1. Бибић Владимир, дипломирани економиста из Котор Вароша, именује се за директора 

ЈЗУ Дом здравља „Свети Пантелејмон“ Котор Варош, на период од 4 (четири) године.  

2. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а биће објављено у Службеном гласнику 

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 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. 

став 35.  Статута Општине Котор Варош („Службени гласник Општине Котор Варош“, 

број: 10/17) прописано да Скупштина општине именује и разрјешава директора и управни 

одбор установе чији је оснивач или суоснивач Општина, у складу са законом. 

Чланом 73. став (2) Закона о здравственој заштити прописано је да“ управни одбор 

и директора установе из става 1. овог члана именује и разрјешава оснивач јавне 

здравствене установе, у складу са законом и статутом“ а ставом (4) истог члана прописано 

је да „...именовање и разрјешење директора јавне здравствене установе, чији је оснивач 

локална самоуправа, врши се уз сагласност министра, а на приједлог комисије за избор и 

именовање директора здравствене установе.“ 

Чланом 18. став 2. Закона о систему  јавних служби прописано је да „директора 

установе именује и разрјешава оснивач, на период од четири године и уз претходно 

спроведен поступак јавне конкуренције“, а ставом (3а) истог члана прописано је да 

„Директора установе чији је оснивач или суоснивач јединица локалне самоуправе именује 

скупштина општине, односно скупштина града“. 

Чланом 12. Закона о министарским, владиним и другим именовањима Републике 

Српске прописано је да „након интервјуа и на основу у потупности документованих 

одлука сваког члана комисије, комисија за избор ће путем писмене препоруке предложити 

ранг-листу са најбољим кандидатима одговорном јавном службенику на даље 

разматрање...Сматра се да је кандидат који је први на ранг-листи и којег је препоручила 

већина чланова комисије за избор најуспјешније прошао отворену конкуренцију.“ 
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За директора ЈЗУ Дом здравља „Свети Пантелејмон“ Котор Варош расписан је 

Јавни конкурс који је објављен у дневном листу „Глас Српске“ (25.01.2020.године) и 

„Службеном гласнику Републике Српске“, број 12/20. На јавни конкурс се пријавио један 

кандидат. Након проведеног поступка утврђивања испуњености општих и посебних 

услова конкурса, те спроведеног интервјуа, Комисија за избор и именовање директора 

установа чији је оснивач општина Котор Варош предложила је да се кандидат Бибић 

Владимир из Котор Вароша именује за директора  ЈЗУ Дом здравља „Свети Пантелејмон“ 

Котор Варош на период од 4 (четири) године, у складу са Законом о министарским, 

владиним и другим именовањима Републике Српске. 

 

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

жалба, али се може покренути управни спор пред Окружним судом у Бањалуци у року од 

30 дана од дана пријема Рјешења. 

Достављено:  

-Владимир Бибић 

А/а 

 

Број: 01-022-36 /20                                                                                  ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум:  30.04.2020.године                                                             СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

    Ибрахим Палић, с.р. 

4 

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 30.04.2020. године, доноси 

сљедећи  

 

З А К Љ У Ч А К 

о  усвајању Ребаланса буџета Општине Котор Варош за 2020. годину-у нацрту 

 

 

1. Скупштина општине Котор Варош доноси Одлуку о усвајању ребаланса 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 Одјељење за финансије 

Општинске управе Oпштине Котор Варош, које се истовремено обавезује да уз 

приједлог Одлуке о усвајању ребаланса буџета Општине Котор Варош за 2020. 

годину достави Скупштини општине и извјештај о резултатима јавне расправе, са 

мишљењима и приједлозима изнесеним у истој. 
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4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном 

гласнику Општине Котор Варош“. 

 

 

Број:01-022-38/20                                                                          ПРЕДСЈЕДНИК  

Датум: 30.04.2020. године                          СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

         Котор Варош                        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 30.04.2020. године, доноси 

сљедећи  

 

З А К Љ У Ч А К 

о  усвајању Информације о ширењу вируса Корона на територији општине Котор Варош и 

предузетим мјерама 

 

1. Скупштина општине Котор Варош усваја Информацију о ширењу вируса Корона на 

територији општине Котор Варош и предузетим мјерама. 

 

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

Општине Котор Варош". 

 

Број:01-022-37/20                                                                           ПРЕДСЈЕДНИК  

Датум: 30.04.2020. године                           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                   Ибрахим Палић, с.р. 

 

АКТА НАЧЕЛНИКА 

1 

 

На основу члана члана 59. Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник РС'', број: 

97/16), члана  67. Статута општине Котор Варош (,,Службени гласник општине Котор 

Варош'', број  10/17) и члана 1. Одлуке о висини плата функционера општине Котор 

Варош („Службени гласник општине Котор Варош“, број: 1/06, 4/06, 1/09, 2/12 и 8/16), 

Начелник општине Котор Варош,   д  о  н  о  с  и   

   

ОДЛУКУ 

о висини просјечне нето плате запослених у Општинској управи општине Котор Варош за 

2020. годину 

 

I 

Просјечна плата након опорезивања (нето плата) запослених у Општинској управи 

општине Котор Варош, без плата функционера, за 2019. годину износи 1.050,50 КМ. 
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            II 

Просјечна нето плата из тачке I ове одлуке представља основицу за обрачун плата 

функционера општине Котор Варош у 2020. години 

 

                                                      III 

За реализацију ове одлуке задужује се Одјељење за финансије. 

 

             IV 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења а примјењиваће се од 01.01.2020. године и 

биће објављена у Службеном гласнику општине Котор Варош. 

 

Број: 05-417-1/20                                                                     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ    

Датум: 31.01.2020. године                                                     Зденко Сакан,с.р. 

 

            2 

 

На основу члана 64. Закона о службеницима и намјештеницима у органима 

јединице локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16) и 

члана 67. став 1.тачка 25. Статута општине Котор Варош („Службени гласник општине 

Котор Варош“, број: 10/17), Начелник општине доноси 

 

П Л А Н 

ЗАПОШЉАВАЊА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ КОТОР ВАРОШ ЗА 2020. 

ГОДИНУ 
 

I 

Овим планом запошљавања у Општинској управи општине Котор Варош за 2020. 

годину (у даљем тексту: План) утврђује се стварно стање попуњености радних мјеста, број 

непопуњених радних мјеста, те потребан број службеника, намјештеника на неодређено 

вријеме и приправника са потребном стручном спремом. План се доноси на основу 

прикупљених приједлога руководилаца организационих јединица водећи рачуна о 

потребама за недостајућим кадровима у организационим јединицама и расположивим 

финасијским средствима у складу са Одлуком о усвајању буџета Општине Котор Варош за 

2020. годину („Службени гласник Општине Котор Варош “, број: 13/19). 

 

II 

Утврђује се се стварно стање попуњености радних мјеста  на дан  30.12.2019.године 

и планирани број службеника и намјештеника у 2020. години како слиједи: 
 

Организациона јединица  Упражњена радна мјеста 

 

 

Запослени на 

неодређено 

Кабинет Начелника општине 
0 
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III 

 Планирани број приправника у 2020. години је 3, и то 2 приправника средње 

стручне спреме и 1 приправник високе стручне спреме. 

 

 

Одсјек за послове Скупштине општине 
Стручни сарадник за административно-

техничке послове-1 

 

Одсјек за развој 

Самостални стручни сарадник за припрему 

пројеката према иностраним и  домаћим 

финансијерима-1 

 

Одсјек за инспекцијске послове и 

комуналну полицију 

Комунални полицајац-1 

Контролор над паркирањем возила на 

уређеним јавним паркиралиштима-1 

 

Одјељење за општу управу 

Самостални стручни сарадник за правну 

помоћ, информисање грађана и нормативну 

дјелатност-1 

Виши стручни сарадник за права из области 

инвалидско-борачке заштите-1 

Послови кућног мајстора и ложача  -1 

Послови одржавања и чишћења службених 

просторија  -1   

 

Одсјек за послове пријемне канцеларије, 

мјесне канцеларије и грађанска стања 

Стручни сарадник за послове писарнице-1 

Виши стручни сарадник за нормативне 

дјелатности и економат, број  извршилаца-1 

Виши стручни сарадник за мјесне заједнице, 

број извршилаца-1 

Стручни сарадник-администратор 

интегралног информаcионог система-1 

Стручни сарадник-матичар.......-2 

 

Одјељење за просторно уређење 
Самостални стручни сарадник за урбанизам-

1 

 

Одјељење за стамбено-комуналне 

послове 

Самостални стручни сарадник за правне 

послове-1 

Самостални стручни сарадник за геодетске 

послове-1 

Стручни сарадник за стамбено-комуналне 

послове и управљање грађевинским 

земљиштем-1 

Стручни сарадник за саобраћај, путеве и 

грађење-1 

 

Одјељење за финасије 

Самостални стручни сарадник за 

план,анализу буџета и анализу финансијске 

ситуације-1 

 

Одјељење за друштвене дјелатности 
0 

 

 

Одјељење за привреду 

Самостални стручни сарадник за израду, 

праћење и подстицај развоја МСП и 

предузетништва-1 

 

Територијална ватрогасно спасилачка 

јединица Котор Варош 

Старјешина Територијалне ватрогасно  

спасилачке  јединице  у  Котор-Варошу-1 

Ватрогасац-3 

 

УКУПНО 
24 

 

64 
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IV 

У измјењеним околностима и потребама за пријем у радни однос нових 

службеника, намјештеника и приправника, а на основу Правилника о организацији и 

систематизацији радних мјеста у Општинској управи општине Котор-Варош и Одлуке о 

усвајању буџета општине Котор Варош за 2020. годину, донијет ће се измјене и допуне 

Плана.                                                                    

V 

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

Општине Котор Варош“. 

 

Број: 02-014-17/20                            НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                     

Датум:   22.01.2020.године                                                                   Сакан Зденко,с.р. 
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          САДРЖАЈ 

бр                                                        САДРЖАЈ                                                          Стр. 

 

1. Одлука о ослобађању плаћања закупнине пословних просторија у 

власништву Општине Котор Варош пословним субјектима којима је 

забрањен рад одлуком Штаба за ванредне ситуације 

  

     1 

2. Одлука о начину и условима јавне продаје путем лицитације, парцела 

у посједу општине Котор Варош 

 

     2 

3. Рјешење о именовању директора ЈЗУ Дом здравља „Свети 

Пантелејмон“ Котор Варош 

 

     4 

 

4. Закључак о  усвајању Ребаланса буџета Општине Котор Варош за 

2020. годину-у нацрту 

 

     5 

5. Закључак о  усвајању Информације о ширењу вируса Корона на 

територији општине Котор Варош и предузетим мјерама 

 

     6 

 АКТА НАЧЕЛНИКА 

 

 

1. Одлука о висини просјечне нето плате запослених у Општинској 

управи општине Котор Варош за 2020. годину 

 

     6 

2. План запошљавања у Општинској управи Општине Котор Варош за 

2020. годину 

 

     7 

   

   

 

 


