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На основу члана 19. став 4. Закона о ревизији јавног сектора Републике Српске 

(„Службени гласник“, број 98/05 и 20/14) и члана 36. Статута општине Котор Варош 

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

на сједници одржаној 10.09.2020. године, доноси  

 

ПЛАН АКТИВНОСТИ 

на отклањању недостатака по Ревизорском извјештају општине Котор Варош за 

2019. годину 

 

1. Циљ и сврха плана активности  

 

Чланом 21. став 3. Закона о ревизији јавног сектора Републике Српске („Службени 

гласник“, број 98/05 и 20/14) прописано је да свака институција у којој је извршена ревизија 

у року од 60 дана од пријема ревизорског извјештаја треба доставити одговор Главној 

служби за ревизију у којој износи радње које ће предузети ради отклањања пропуста и 

неправилности утврђених у ревизорском извјештају. 

План активности сачињен је са циљем да се у одређеном року предузму све неопходне мјере 

и радње буџетских корисника на отклањању недостатака уочених током ревизије 

финансијских извјештаја општине Котор Варош за 2019. годину. 

Сврха предузетих активности је да се појача одговорност и утврди обавеза руководства и 

запослених општине у пружању јавних услуга и остваривање већег степена поузданости 

финансијског и другог информисања општине Котор Варош. 

 

2. Мишљење и препоруке Главне службе за ревизију јавног сектора  

 

Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске у Извјештају о ревизији 

консолидованих финансијских извјештаја општине Котор Варош за период 01.01.-

31.12.2019. годину дала је мишљење са резервом. Осим недостатака који су наведени у 

извјештају и који су у овом документу побројани, консолидовани финансијски извјештаји 
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по свим битним питањима истинито и објективно приказују стање имовине и обавеза на дан 

31.12.2019. године и извршење буџета за годину која се завршава на тај дан, у складу са 

прописаним оквиром финасијског извјештавања.   

 

У ревизорском извјештају за 2019. годину Начелнику општине дате су препоруке да се: 

 

1. попис имовине и обавеза врши у складу са чланом 20. Правилника о начину  и роковима 

вршења пописа и усклађивања књиговодственог са стварним  стањем имовине и обавеза; 

 

2. консолидација ентитета јавног сектора који нису буџетски корисници врши у  складу са 

чланом 123. Правилника о рачуноводству, рачуноводственим политикама и 

рачуноводственим процјенама за буџетске кориснике; 

3. обрачунски приходи и наплаћена потраживања за порезе, доприносе и  непореске 

приходе евидентирају у складу са Упутством о примјени МРС-ЈС 23: Приходи од 

трансакција које нису трансакције размјене (порези и преноси); 

 

4. обрачун амортизације врши за средства у употреби у складу са параграфом 71 МРС- ЈС 

17 Некретнине, постројења и опрема и чланом 26. став 4) Правилника о рачуноводству, 

рачуноводственим политикама и рачуноводственим процјенама за буџетске кориснике 

у Републици Српској; 

 

5. евидентирање потраживања која доспијевају у периоду до годину дана од датума 

извјештавања врши у складу са захтјевима МРС-ЈС 1 Презентација финансијских 

извјештаја (параграф 76); 

 

6. на позицији акције и учешћа у капиталу искаже учешће у капиталу по основу оснивачког 

улога у Јавној здравственој установи Дом здравља „Свети Пантелејмон“  у складу са 

чланом 61. став 4. Правилника о буџетским класификацијама, садржини рачуна и 

примјени контног плана за буџетске кориснике и чланом 78. Правилника о 

рачуноводству, рачуноводственим политикама и рачуноводственим процјенама за 

буџетске кориснике; 

 

7. средства у употреби евидентирају у складу са чланом 42. Правилника о рачуноводству, 

рачуноводственим политикама и рачуноводственим процјенама за буџетске кориснике 

у Републици Српској; 

 

8. у Напоменама уз финансијске извјештаје објелодањују све информације у складу са 

захтјевима МРС ЈС и чланом 46. Правилника о финансијском извјештавању буџетских 

корисника; 

 

9. запошљавање у општинској управи врши у складу са чланом 61. Закона о службеницима 

и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе; 

 

 

10. укључе у систем трезорског пословања као буџетски корисници ЈУ Центар за  културу 

и информисање, Туристичка организација Котор Варош и Aгенција за локални и 
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економски развој у складу са чланом 5. Правилника о критеријумима за стицање статуса 

буџетског корисника; 

 

11. набавке проводе у складу са чланoм 2.,14.,16. и 53.Закона о јавним набавкама; 

 

12. исплате из благајне Општине врше у складу са Уредбом о условима и начину плаћања 

готовим новцем. 

 

3. План активности 

 

Појединачне мјере – активности на отклањању уочених недостатака по извршеној ревизији, 

са носиоцима и роковима, дате су у следећој табели: 

 

Ред.бр. МЈЕРЕ - АКТИВНОСТИ НОСИОЦИ РОК 

1. Попис имовине и обавеза вршити у 

складу са Правилником о начину и 

роковима вршења пописа и 

усклађивања књиговодственог са 

стварним стањем имовине и обавеза 

Одјељење за 

стамбено комунално 

послове и 

Одјељење за 

финансије 

континуирано 

2. Консолидација ентитета јавног 

сектора који нису буџетски 

корисници врши у  складу са чланом 

123. Правилника о рачуноводству, 

рачуноводственим политикама и 

рачуноводственим процјенама за 

буџетске кориснике 

Одјељење за 

финансије 

континуирано 

3. Обрачунски приходи и наплаћена 

потраживања за порезе, доприносе и  

непореске приходе евидентирају у 

складу са Упутством о примјени 

МРС-ЈС 23: Приходи од трансакција 

које нису трансакције размјене 

(порези и преноси); 

 

Одјељење за 

финансије 

континуирано 

4. Обрачун амортизације врши за 

средства у употреби у складу са 

параграфом 71 МРС- ЈС 17 

Некретнине, постројења и опрема и 

чланом 26. став 4) Правилника о 

рачуноводству, рачуноводственим 

политикама и рачуноводственим 

процјенама за буџетске кориснике у 

Републици Српској; 

 

Одјељење за 

стамбено комунално 

послове и 

Одјељење за 

финансије 

континуирано 

5. Евидентирање потраживања која 

доспијевају у периоду до годину дана 

Одјељење за 

финансије 

континуирано 
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од датума извјештавања врши у 

складу са захтјевима МРС-ЈС 1 

Презентација финансијских 

извјештаја (параграф 76); 

 

6. На позицији акције и учешћа у 

капиталу искаже учешће у капиталу 

по основу оснивачког улога у Јавној 

здравственој установи Дом здравља 

„Свети Пантелејмон“  у складу са 

чланом 61. став 4. Правилника о 

буџетским класификацијама, 

садржини рачуна и примјени контног 

плана за буџетске кориснике и 

чланом 78. Правилника о 

рачуноводству, рачуноводственим 

политикама и рачуноводственим 

процјенама за буџетске кориснике; 

 

Одјељење за 

финансије 

31.12.2020. 

7. Средства у употреби евидентирају у 

складу са чланом 42. Правилника о 

рачуноводству, рачуноводственим 

политикама и рачуноводственим 

процјенама за буџетске кориснике у 

Републици Српској; 

 

Одјељење за 

стамбено комунално 

послове и 

Одјељење за 

финансије 

континуирано 

8. У Напоменама уз финансијске 

извјештаје објелодањују све 

информације у складу са захтјевима 

МРС ЈС и чланом 46. Правилника о 

финансијском извјештавању 

буџетских корисника; 

 

Одјељење за 

финансије 

континуирано 

9. Запошљавање у општинској управи 

врши у складу са чланом 61. Закона о 

службеницима и намјештеницима у 

органима јединице локалне 

самоуправе; 

 

Начелник општине 

 

континуирано 

10. Укључе у систем трезорског 

пословања као буџетски корисници 

ЈУ Центар за  културу и 

информисање, Туристичка 

организација Котор Варош и 

Aгенција за локални и економски 

развој у складу са чланом 5. 

Правилника о критеријумима за 

Начелник општине и 

директори јавних 

установа 

31.12.2020. 
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стицање статуса буџетског 

корисника; 

 

11. Набавке проводе у складу са чланoм 

2.,14.,16. и 53.Закона о јавним 

набавкама; 

 

Начелник општине и 

референт за јавне 

набавке  

 

континуирано 

12. Исплате из благајне Општине врше 

у складу са Уредбом о условима и 

начину плаћања готовим новцем 

Одјељење за 

финансије 

 

континуирано 

 

 

Број: 01-022-95/20                                                                                    ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 10.09.2020. године                                                             СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                         Ибрахим Палић, с.р. 
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 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, 18/16 и 107/19), 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 

земљишту - пречишћен текст  („Службени гласник Oпштине Котор Варош“, број 8/16), 

Скупштина општина Котор Варош на сједници одржаној дана 10.09.2020. године, д о н о си 

 

О Д Л У К У 

о продаји непосредном погодбом парцеле означене као к.ч. 2347/387 к.о. Котор Варош  

  

I 

Овом одлуком се дефинишу начин и услови продаје грађевинског земљишта 

означеног као к.ч. 2347/387 укупне површине 221m2 уписаног у п. л. 373 к.о. Котор Варош 

на Oпштину Котор Варош (продавац) са дијелом 1/1, ради обликовања грађевинске парцеле 

означене као к.ч. 2347/537 укупне површине 240m2  уписане п.л. 4190 к.о. Котор Варош на 

Верић (Милана) Бошка  са дијелом 1/1 (у даљем тексту купац) а у складу са Регулационим 

планом „Рипиште - Баре“, Котор Варош. 

II 

 Цијена по којој ће се земљиште из тачке 1. ове oдлуке продати износи 7,82 КМ по 

1m2 односно укупно 1.728,22 КМ (словима: једнахиљадаседамстотинадвадесетосам и 

22/100 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. 
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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 Уникредит  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: 01-022-93/20                                                                                    ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 10.09.2020. године                                                             СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                         Ибрахим Палић, с.р. 
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 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, 18/16 и 107/19), 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 

земљишту - пречишћен текст  („Службени гласник Oпштине Котор Варош“, број 8/16), 

Скупштина општина Котор Варош на сједници одржаној дана 10.09.2020. године, доноси 

 

О Д Л У К У 

о продаји непосредном погодбом парцеле означене као к.ч. 2347/634 к.о. Котор Варош  

  

I 

Овом одлуком се дефинишу начин и услови продаје грађевинског земљишта 

означеног као к.ч. 2347/634 укупне површине 94m2 уписаног у п. л. 373 к.о. Котор Варош 

на Oпштину Котор Варош (продавац) са дијелом 1/1, ради обликовања грађевинске парцеле 

означене као к.ч. 2347/639 укупне површине 233m2  уписане п.л. 4199 к.о. Котор Варош на 
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Кључевић (Душана) Драгишу  са дијелом 1/1 (у даљем тексту купац) а у складу са 

Регулационим планом „Рипиште - Баре“, Котор Варош. 

 

II 

 Цијена по којој ће се земљиште из тачке 1. ове oдлуке продати износи 7,94 КМ по 

1m2 односно укупно 746,36 КМ (словима: седамстотиначетрдесетшест и 36/100 

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 Уникредит  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: 01-022-86/20                                                                                    ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 10.09.2020. године                                                             СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                         Ибрахим Палић, с.р. 

 

 

 



 
 БРОЈ 12/20 „СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ КОТОР ВАРОШ“ Страна 8 

 

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, 18/16 и 107/19), 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 

земљишту - пречишћен текст  („Службени гласник Oпштине Котор Варош“, број 8/16), 

Скупштина општина Котор Варош на сједници одржаној дана 10.09.2020. године, доноси 

 

 

О Д Л У К У 

о продаји непосредном погодбом парцеле означене као к.ч. 2347/520 к.о. Котор Варош  

  

 

I 

Овом одлуком се дефинишу начин и услови продаје грађевинског земљишта 

означеног као к.ч. 2347/520 укупне површине 186m2 уписаног у п. л. 373 к.о. Котор Варош 

на Oпштину Котор Варош (продавац) са дијелом 1/1, ради обликовања грађевинске парцеле 

означене као к.ч. 2347/136 укупне површине 283m2  уписане п.л. 3277 к.о. Котор Варош на 

Бабић (Среде) Јову  са дијелом 1/1 (у даљем тексту купац) а у складу са Регулационим 

планом „Рипиште - Баре“, Котор Варош. 

 

II 

 Цијена по којој ће се земљиште из тачке 1. ове oдлуке продати износи 7,94 КМ по 

1m2 односно укупно 1.476,84 КМ (словима: једнахиљадачетиристотинеседамдесетшест и 

84/100 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 Уникредит  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: 01-022-83/20                                                                                    ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 10.09.2020. године                                                             СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                         Ибрахим Палић, с.р. 

 

5 

 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, 18/16 и 107/19), 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 

земљишту - пречишћен текст  („Службени гласник Oпштине Котор Варош“, број 8/16), 

Скупштина општина Котор Варош на сједници одржаној дана 10.09.2020. године, доноси 

 

О Д Л У К У 

о продаји непосредном погодбом парцеле означене као к.ч. 2347/630 к.о. Котор Варош  

  

I 

Овом одлуком се дефинишу начин и услови продаје грађевинског земљишта 

означеног као к.ч. 2347/630 укупне површине 29m2 уписаног у п. л. 373 к.о. Котор Варош 

на Oпштину Котор Варош (продавац) са дијелом 1/1, ради обликовања грађевинске парцеле 

означене као к.ч. 2347/84 укупне површине 228m2  уписане п.л. 3555 к.о. Котор Варош на 

Шућуровић (Драгана) Станоју са дијелом ½ и Шућуровић (Станоја) Мају са дијелом ½  (у 

даљем тексту купци) а у складу са Регулационим планом „Рипиште - Баре“, Котор Варош. 

 

II 

 Цијена по којој ће се земљиште из тачке 1. ове oдлуке продати износи 8,08 КМ по 

1m2 односно укупно 234,38 КМ (словима: двијестотинеттридесетчетири и 38/100 

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. 
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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 Уникредит  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: 01-022-102/20                                                                                    ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 10.09.2020. године                                                             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, 18/16 и 107/19), 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 

земљишту - пречишћен текст  („Службени гласник Oпштине Котор Варош“, број 8/16), 

Скупштина општина Котор Варош на сједници одржаној дана 10.09.2020. године, доноси 

 

О Д Л У К У 

о продаји непосредном погодбом парцеле означене као к.ч. 2347/636 к.о. Котор Варош  

  

I 

Овом одлуком се дефинишу начин и услови продаје грађевинског земљишта 

означеног као к.ч. 2347/636 укупне површине 106m2 уписаног у п. л. 373 к.о. Котор Варош 

на Oпштину Котор Варош (продавац) са дијелом 1/1, ради обликовања грађевинске парцеле 

означене као к.ч. 2347/494 укупне површине 231m2  уписане п.л. 2990 к.о. Котор Варош на 
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Ђурић (Васкрсије) Мирослава са дијелом 1/1 (у даљем тексту купац) а у складу са 

Регулационим планом „Рипиште - Баре“, Котор Варош. 

 

II 

 Цијена по којој ће се земљиште из тачке 1. ове oдлуке продати износи 15,60 КМ по 

1m2 односно укупно 1.653,60 КМ (словима: једнахиљадашестстотинапедесеттри и 60/100 

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 Уникредит  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: 01-022-101/20                                                                                    ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 10.09.2020. године                                                             СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                         Ибрахим Палић, с.р. 
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 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, 18/16 и 107/19), 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 

земљишту - пречишћен текст  („Службени гласник Oпштине Котор Варош“, број 8/16), 

Скупштина општина Котор Варош на сједници одржаној дана 10.09.2020. године, доноси 

 

О Д Л У К У 

о продаји непосредном погодбом парцеле означене као к.ч. 2347/469 к.о. Котор Варош  

  

I 

Овом одлуком се дефинишу начин и услови продаје грађевинског земљишта 

означеног као к.ч. 2347/469 укупне површине 122m2 уписаног у п. л. 373 к.о. Котор Варош 

на Oпштину Котор Варош (продавац) са дијелом 1/1, ради обликовања грађевинске парцеле 

означене као к.ч. 560/4 укупне површине 354m2  уписане п.л. 3720 к.о. Котор Варош на 

Кузмић (Драгислава) Срђана  са дијелом 1/1 (у даљем тексту купац) а у складу са 

Регулационим планом „Рипиште - Баре“, Котор Варош. 

 

II 

 Цијена по којој ће се земљиште из тачке 1. ове oдлуке продати износи 16,10 КМ по 

1m2 односно укупно 1.964,20 КМ (словима: једнахиљададеветстотинашездесетчетири и 

20/100 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 Уникредит  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: 01-022-100/20                                                                                  ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 10.09.2020. године                                                             СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                         Ибрахим Палић, с.р. 

 

8 

 

 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, 18/16 и 107/19), 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 

земљишту - пречишћен текст  („Службени гласник Oпштине Котор Варош“, број 8/16), 

Скупштина општина Котор Варош на сједници одржаној дана 10.09.2020. године, доноси 

 

О Д Л У К У 

о продаји непосредном погодбом парцеле означене као к.ч. 2347/633 к.о. Котор Варош  

  

I 

Овом одлуком се дефинишу начин и услови продаје грађевинског земљишта 

означеног као к.ч. 2347/633 укупне површине 129m2 уписаног у п. л. 373 к.о. Котор Варош 

на Oпштину Котор Варош (продавац) са дијелом 1/1, ради обликовања грађевинске парцеле 

означене као к.ч. 2347/536 укупне површине 254m2  уписане п.л. 4177 к.о. Котор Варош на 

Малијевић (Среде) Светислава  са дијелом 1/1 (у даљем тексту купац) а у складу са 

Регулационим планом „Рипиште - Баре“, Котор Варош. 

 

II 

 Цијена по којој ће се земљиште из тачке 1. ове oдлуке продати износи 7,92 КМ по 

1m2 односно укупно 1.021,70 КМ (словима: једнахиљададвадесетједна и 70/100 

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. 
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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 Уникредит  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: 01-022-98/20                                                                                    ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 10.09.2020. године                                                             СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                         Ибрахим Палић, с.р. 

9 
 

 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, 18/16 и 107/19), 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 

земљишту - пречишћен текст  („Службени гласник Oпштине Котор Варош“, број 8/16), 

Скупштина општина Котор Варош на сједници одржаној дана 10.09.2020. године, д о н о си 

 

О Д Л У К У 

о продаји непосредном погодбом парцеле означене као к.ч. 2347/632 к.о. Котор Варош  

  

I 

Овом одлуком се дефинишу начин и услови продаје грађевинског земљишта 

означеног као к.ч. 2347/632 укупне површине 128m2 уписаног у п. л. 373 к.о. Котор Варош 

на Oпштину Котор Варош (продавац) са дијелом 1/1, ради обликовања грађевинске парцеле 

означене као к.ч. 2347/530 укупне површине 223m2  уписане п.л. 4186 к.о. Котор Варош на 
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Дубочанин (Луке) Обрада  са дијелом 1/1 (у даљем тексту купац) а у складу са 

Регулационим планом „Рипиште - Баре“, Котор Варош. 

 

II 

 Цијена по којој ће се земљиште из тачке 1. ове oдлуке продати износи 7,92 КМ по 

1m2 односно укупно 1.013,76 КМ (словима: једнахиљадатринаест и 76/100 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 Уникредит  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: 01-022-96/20                                                                                    ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 10.09.2020. године                                                             СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                         Ибрахим Палић, с.р. 
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10 

 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, 18/16 и 107/19), 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 

земљишту - пречишћен текст  („Службени гласник Oпштине Котор Варош“, број 8/16), 

Скупштина општина Котор Варош на сједници одржаној дана 10.09.2020. године, д о н о си 

 

О Д Л У К У 

о продаји непосредном погодбом парцеле означене као к.ч. 2347/468 к.о. Котор Варош  

  

I 

Овом одлуком се дефинишу начин и услови продаје грађевинског земљишта 

означеног као к.ч. 2347/468 укупне површине 61m2 уписаног у п. л. 373 к.о. Котор Варош 

на Oпштину Котор Варош (продавац) са дијелом 1/1, ради обликовања грађевинске парцеле 

означене као к.ч. 561/1 укупне површине 965m2  уписане п.л. 396 к.о. Котор Варош на 

Ђекановић (Чеде) Славољуба  са дијелом 1/1 (у даљем тексту купац) а у складу са 

Регулационим планом „Рипиште - Баре“, Котор Варош. 

 

II 

 Цијена по којој ће се земљиште из тачке 1. ове oдлуке продати износи 15,39 КМ по 

1m2 односно укупно 938,79 КМ (словима: деветстотинатридесетосам и 79/100 

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 Уникредит  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. 
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VII 

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

Oпштине Котор Варош“. 

 

Број: 01-022-94/20                                                                                    ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 10.09.2020. 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 10.09.2020. 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. 2347/569 к.о. Котор Варош, у нарави ливада, површине 536 m2, у посједу 

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

2) к.ч. 2347/566 к.о. Котор Варош, у нарави ливада, површине 350 m2, у посједу 

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

3) к.ч. 2347/548 к.о. Котор Варош, у нарави ливада, површине 60 m2, у посједу 

Општине Котор Варош са 1/1 дијела уписана у п.л. број 373 к.о. Котор Варош 

4) к.ч. 2347/558 к.о. Котор Варош, у нарави ливада, површине 250 m2, у посједу 

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

5) к.ч. 2347/572 к.о. Котор Варош, у нарави ливада, површине 274 m2, у посједу 

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

II  

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

1) за парцеле под подтачком 1) у износу од 25,00 КМ/m2,  

2) за парцелу од подтачке 2) до 3) у износу од 20,00 КМ/m2, 

3) за парцелу од подтачке 4)  до 5) у износу од 16,00 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 
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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 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“. 

 

Број: 01-022-90/20                                                                                    ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 10.09.2020. године                                                             СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                         Ибрахим Палић, с.р. 
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На основу члана 7. став 4. Закона о комуналним дјелатностима („Службени гласник 

РС“, бр. 124/11 и 100/17) и члана 36. Статута Општине Котор Варош („Службени гласник 

Општине Котор Варош“, број 10/17) Скупштина општине Котор Варош на сједници, 

одржаној дана 10.09.2020. године,   д о н о с и 

О  Д  Л  У  К  У 

О ДОДЈЕЛИ НА УПРАВЉАЊЕ, КОРИШЋЕЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ КОМУНАЛНИХ 

ОБЈЕКАТА  

 

I 

Овом одлуком регулише се додјела на управљање, коришћење и одржавање објеката 

комуналне инфраструктуре.  

II 

Комуналном предузећу „Бобас“ а.д. Котор Варош (у даљем тексту: КП „Бобас“) 

додјељују се на управљање, коришћење и одржавање на период од 10 година, водоводна и 

канализациона мрежа изграђена на подручју мјесне заједнице Котор Варош и мјесне 

заједнице Забрђе. 

 

III 

Комунални објекти који се додјељују на управљање, коришћење и одржавање из 

тачке 2. ове одлуке, КП „Бобас“ а.д. Котор Варош водиће у својим пословним књигама  у 

складу са законом и другим прописима. Комунални објекти не могу се се прометовати нити 

бити предмет оптерећења без претходно донесене oдлуке Скупштине општине Котор 

Варош. 

IV 

  Објектима комуналне инфраструктуре (водоводна и канализациона мрежа) чија је 

изградња у току, односно за које не постоји употребна дозвола, заједнички ће управљати 

Општина Котор Варош и КП „Бобас“ до добијања употребне дозволе, након чега се преносе 

на управљање, коришћење и одржавање на период од 10 година на КП „Бобас“.   

 

V 

 Комунално предузеће ће властитим средствима изградити канализациону мрежу у 

складу са пројектом изградње секундарне канализационе мреже насеља Рипиште-Баре у 

Котор Варошу (број:15/12), а након добијања употребне дозволе иста се преноси на 

управљање, коришћење и одржавање на период од 10 година на КП „Бобас“. Општина 

Котор Варош ће за наведену инвестицију обезбиједити потребну пројектну документацију, 

дозволе и надзор над извођењем радова. 

 

VI 

Овлашћује се Начелник општине да закључи уговор о међусобним правима и 

обавезама са КП „Бобас“. 

VII 

О извршењу ове одлуке стараће се Одјељење за стамбено-комуналне послове 

Општинске управе општине Котор Варош  и К.П. „Бобас“ а.д. Котор Варош.  
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VIII 

Ступањем на снагу ове одлуке престају да важе све претходно донесене одлуке и 

права, а које се односе на комуналне објекте из тачке 2. ове одлуке. 

 

IХ 

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

опшптине Котор Варош“. 
 

Број:01-022-92/20                                                               ПРЕДСЈЕДНИК  

Датум: 10.09.2020. године                              СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

         Котор Варош                           Ибрахим Палић, с.р. 
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На основу члана 2. Закона о oсновама безбједности саобраћаја на путевима у Босни 

и Херцеговини (''Службени гласник Босне и Херцеговине'', број: 6/06, 75/06, 44/07, 84/09, 

48/10, 18/13, 8/17,89/17и 9/18), члана 2. Закона о безбједности саобраћаја на путевима 

Републике Српске (''Службени гласник Републике Српске'', број: 63/11) те члана 36. Статута 

општине Котор Варош (''Службени гласник Oпштине Котор Варош '', број: 10/17), 

Скупштина општине Котор Варош на сједници одржаној дана 10.09.2020. године, донијела  

 

ОДЛУКУ 

о безбједности саобраћаја на путевима општине Котор Варош 

 

УВОДНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 

Овом одлуком прописују се мјере безбједности, услови на путевима и другим јавним 

површинама на којима се одвија саобраћај, те организовање и регулисање саобраћаја, као и 

контролу стања и одржавања путева којима управљају, објеката, саобраћајне сигнализације 

и опреме пута на начин да се осигура безбиједно и несметано одвијање саобраћаја, да 

отклањају све недостатке усљед којих на неким мјестима долази до саобраћајних незгода и 

друга питања из области безбједности саобраћаја на путевима која нису регулисана Законом 

о основама безбједности саобраћаја на путевима у Босни и Херцеговини и Законом о 

безбједности саобраћаја на путевима Републике Српске. 

 

Члан 2. 

Јавним саобраћајним површинама у смислу ове одлуке, сматрају се: путеви, улице, 

тротоари, бициклистичке стазе, мостови, паркиралишта, јавне гараже, подходници, 

пасареле, стајалишта јавног градског и приградског превоза и друге саобраћајне површине 

( у даљем тексту: саобраћајнице). 
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Члан 3. 

Надзор над спровођењем ове одлуке вршиће Комунална полиција општине Котор 

Варош и овлаштена службена лица МУП-а Републике Српске. 

 

УПРАВЉАЊЕ БЕЗБЈЕДНОШЋУ САОБРАЋАЈА 

 

Члан 4. 

У циљу подстицања превентивних и других активности у области безбједности 

саобраћаја, остваривања координације и сарадње укључених субјеката оснива се Савјет за 

безбједност саобраћаја општине Котор Варош (у даљем тексту Савјет). 

 

Члан 5. 

Савјет је савјетодавно стручно тијело чији су задаци: праћење, анализа и предлагање 

мјера које имају за циљ унапређење свих аспеката безбједности саобраћаја на подручју 

Општине ради подизања и унапређења система безбједности саобраћаја. 

 

Члан 6. 

Чланове Савјета именује Скупштина општине Котор Варош на приједлог начелника 

општине из реда стручњака у области друмског саобраћаја, општинских субјеката 

безбједности саобраћаја као што су полиција, АМД, школе, ауто-школе, дом здравља, 

станице техничког прегледа, предузећа која врше одржавање путева и слично.  

Чланови Савјета се бирају на мандат од 5(пет) година. 

Број чланова, начин именовања предсједника, дјелокруг и начин рада Савјета 

уређује Начелник  општине Котор Варош. 

Техничко-административне послове Савјета обавља кабинет начелника општине. 

 

Члан 7. 

Савјет ће се састајати према усвојеном акционом плану и према потребама. 

Као проширено тијело савјета формира се и Форум за безбједност саобраћаја (у 

даљем тексту Форум). 

Форум из претходног става овог члана има задатак да пружи помоћ Савјету при 

извршавању његових задатака. 

Форум чине представници превозника, невладиних организација и свих других 

заинтересованих субјеката који желе допринијети бољем раду Савјета. 

Чланове форума из претходног става именује начелник на приједлог Савјета. 

Савјет ће се са члановима форума састајати два пута годишње, којом приликом ће 

разматрати примједбе и приједлоге форума. 

 

Члан 8. 

Скупштина општине Котор Варош донијеће Стратегију безбједности друмског 

саобраћаја (у даљем тексту: Стратегија) и Програм безбједности друмског саобраћаја (у 
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даљем тексту: Програм) за подручје општине Котор Варош у складу са Стратегијом и 

Програмом Републике Српске. 

Члан 9. 

Стратегија садржи најзначајнија обиљежја постојећег стања безбједности 

саобраћаја, предвиђање стања система и стања безбједности саобраћаја, као и начине 

њиховог остваривања, опште и дугорочне циљеве, те кључне области рада. 

Стратегија се израђује за период од 10 година. 

 

Члан 10. 

Програм обавезно садржи детаљну анализу постојећег стања безбједности 

саобраћаја, средњорочне и краткорочне циљеве, задатке и мјере, одговорне субјекте за 

спровођење задатака и мјера, рокове за спровођење задатака и мјера, као и потребна 

финансијска средства за реализацију задатака и мјера. 

Програм се израђује се за период од 5 година. 

 

Члан 11. 

Надлежна служба за послове безбједности саобраћаја подноси Скупштини јединице 

локалне самоуправе Котор Варош, најмање једном годишње, извјештај о стању 

безбједности саобраћаја на територији општине Котор Варош, а на основу претходно 

добијеног извјештаја или информације о безбједности саобраћаја на територији општине 

Котор Варош сачињеног од стране организационе јединице МУП-а на локалном подручју. 

 

Члан 12. 

Надлежно одјељење за послове саобраћаја општине Котор Варош дужно је да 

обезбједи Агенцији за безбједност саобраћаја несметан приступ подацима значајним за 

безбједност саобраћаја. 

 

Члан 13. 

Општина Котор Варош у оквиру својих права и дужности, обезбјеђује средства за 

финансирање унапређења безбједности саобраћаја. 

Извори средстава за финансирање мјера и задатака из безбједности саобраћаја су: 

Буџет Општине Котор Варош, према члану .23.став 1.Закон о безбједности 

саобраћаја Републике Српске, донације, спонзорства, кредитна средства; остали извор 

финансирања. 

Члан 14. 

Средства из претходног члана користе се за: 

спровођење пројеката и активности дефинисаних стратешким документима из 

чланова 9. и 10. ове одлуке; 

научно истраживачки рад у области безбједности саобраћаја; 

рад Савјета за безбједност саобраћаја. 

Приједлог трошења средстава утврђује Савјет. 
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САОБРАЋАЈ 

1. Локални путеви и улице 

Члан 15. 

Путеви, као инфраструктура на којој се одвија саобраћај, морају се пројектовати, 

изграђивати, опремати и одржавати тако да одговарају својој намјени и захтјевима 

безбједности саобраћаја, а у складу са законима донесеним од надлежних органа.  

 

Члан 16. 

Нови локални путеви и улице морају бити изграђени да поднесу осовинско 

оптерећење од најмање 10 тона по осовини, изузев локалних путева и улица за које 

природни и други услови онемогућавају такву градњу са носивошћу од најмање 6 тона по 

осовини.. 

Надлежни орган општине, који управља саобраћајницама, дужан је саобраћајнице, 

објекте и опрему пута и саобраћајну сигнализацију одржавати у стању које одговара 

њиховој намјени и захтјевима безбједности саобраћаја. 

 

Члан 17. 

Надлежни општински орган који сходно одредбама Закона,управља путевима на 

општинском територијалном подручју,спровест ће активности на изради катастра 

саобраћајне сигнализације и опреме пута  на градском подручју. 

Послове на одржавању путева и улица (хоризонтална, вертикална, свјетлосна 

сигнализација и опрема), вршиће надлежни орган општине, а непосредни извођачи радова 

биће правна лица или предузетници изабрани у складу са прописима из области јавних 

набавки.  

Изузетно, у случају свјетлосне сигнализације (семафора), извођач је дужан вршити 

стално одржавање (24 часа) и без налога службеног лица, о чему је по завршетку радова 

истог дужан обавијестити.  

 

2. Првенство пролаза 

Члан 18. 

Првенство пролаза возила одређује се у улицама које представљају основу 

саобраћајне мреже. Возила која се крећу улицом Цара Душана имају првенство пролаза у 

односу на возила која долазе из свих осталих бочних улица.  

Улице које се обиљежавају као путеви са првенством пролаза одредиће се Наредбом 

о регулисању саобраћаја на подручју општине Котор Варош, коју доноси начелник општине 

Котор Варош на приједлог органа надлежног за саобраћај у року 90 дана од дана ступања 

на снагу ове одлуке, уз претходно прибављено мишљење Савјета. 

Првенство пролаза на раскрсницама путева ван насеља, одредиће надлежни орган 

општине уз предходно прибављено мишљење Савјета, а на основу ранга и категорије пута, 

коловозне подлоге и саобраћајног оптерећења пута.  
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3. Режим саобраћаја 

Члан 19. 

Режим саобраћаја, ограничења саобраћаја, заустављање и паркирање и обучавање 

кандидата за возаче моторних возила утврђују се Наредбом о регулисању саобраћаја на 

путевима општине Котор Варош (у даљем тексту: Наредба) коју доноси Начелник, на 

приједлог општинског органа управе надлежног за послове саобраћаја, уз претходно 

прибављено мишљење Савјета. 

Члан 20. 

Општински орган надлежан за саобраћај, у сагласности са органом унутрашњих 

послова, на одређеном путу или дијелу пута, у одређене дане или у одређеном временском 

периоду, може да пропише забрану или ограничење саобраћаја за све или поједине врсте 

возила, ограничи брзину кретања возила ако су те забране или ограничења неопходни ради 

спречавања или уклањања опасности за учеснике у саобраћају, или ако су у питању разлози 

за несметани саобраћај, односно ако се може оправдано очекивати да ће саобраћај бити 

посебно густ или отежан. 

У случају када су у питању разлози за безбједности и несметаног одвијања 

саобраћаја или разлози одржавања јавног реда и мира, полицијска станица, односно 

надлежно Министарство унутрашњих послова може да забрани саобраћај или да одреди 

посебно ограничење саобраћаја на одређеним путевима или дијеловима путева све док 

постоје разлози због којих се предузимају те мјере. 

Мјере, забране и ограничења прописане од стране органа из става 1. и 2. овог члана, 

дужни су ови органи на вријеме саопштити учесницима у саобраћају прописаном 

саобраћајном сигнализацијом или на други погодан начин. 

 

Члан 21. 

Забрањено је кретање запрежним возилима, јахање,вођење и гоњење животиња на 

саобраћајницама на урбаном подручју општине Котор Варош. 

Подручја из претходног става обухватају улице: Цара Душана,Стефана 

Немање,Гаврила Принципа,Цара Лазара,Симе Матавуља,Војводе Живојина Мишића. 

 Општински орган управе надлежан за послове саобраћаја, уз претходно прибављену 

сагласност МУП-а ПС Котор Варош, може одобрити кретање запрежних возила, фијакера 

и јахање за туристичке, културне и сличне намјене и прилике. 

Изузетно,дозвољавају се радње из става 1 овог члана уколико је у питању пружање 

здравствене заштите  за животиње у најближој ветеринарској установи,што власник 

доказује медицинском документацијом. 

Члан 22. 

Саобраћајницама, у којима је за све, или за поједине врсте возила забрањен 

саобраћај, могу се кретати: 

возила службе хитне помоћи, ватрогасне службе, возила органа за унутрашње 

послове, оружаних снага, судске полиције, државне граничне службе, комуналне полиције 

и инспекције када је то неопходно за извршење њихових послова и задатака; 
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возила која по налогу полиције, комуналне полиције и инспекције учествују у 

извршавању њихових послова и задатака; 

возила обиљежена знаком приступачности, као и такси и друга возила када превозе 

болесна лица и теже инвалиде са оштећеним доњим екстремитетима, под условом да 

наведена лица станују у улицама из става 1.; 

возила за превоз умрлих лица; 

возила која служе за обављање комуналних послова за потребе Општине (одржавање 

чистоће, канализације, водовода и топлотних инсталација, одржавање зелених површина, 

улица и тргова и других објеката и инсталација комуналне инфратруктуре), возила за 

одржавање постојећих електричних, поштанско-телеграфско-телефонских уређаја и 

инсталација, возила радио-телевизије, поштанска возила која врше радње за које су 

намијењена, и специјална возила за превоз новца; 

возила за превоз огрева, до 8,5 тона највеће дозвољене масе, када достављају огрев; 

возила до 3,5 тона највеће дозвољене масе која служе за сервисирање. 

 

Члан 23. 

Возила за снабдијевање до 8,5 тона највеће дозвољене масе, могу се кретати када 

врше снабдијевање улицама у којима је саобраћај таквих возила забрањен или је забрањен 

саобраћај у оба смјера у  времену од 20,00 до 8,00.часова наредног дана. 

 

Члан 24. 

По улицама у којима је забрањен саобраћај, или ограничен саобраћај за теретна 

моторна возила, може се одобрити кретање теретних моторних возила која превозе 

грађевински материјал на градилиште, моторних возила која служе за специјалну намјену, 

и возила чији власници имају гараже, радње, складишта или магацине у тим улицама. 

Одобрење за кретање возила из предходног става издаје општински орган управе, 

надлежан за послове саобраћаја. 

Члан 25. 

У насељеним мјестима општине Котор Варош, осим на дијеловима магистралних и 

регионалних путева који пролазе кроз подручје општине возила се не смију кретати 

брзином већом од 50 km/h , што се регулише одговарајућом саобраћајном сигнализациом. 

 

Члан 26. 

У зонама школа примјењиваће се посебне техничко – регулативне мјере за смањење 

брзине кретања учесника у саобраћају.  

Техничка рјешења из претходног става су: вибрационе траке,свјетлећи знакови 

упозорења,избочине и улегнућа на путу,уздигнуте плоче итд. 

Техничку документацију за објекте из претходног става израђује се на основу 

посебног саобраћајног пројекта или елаборатауз претходно прибављено мишљење 

организационе јединице МУП-а са своје територије. 
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4. Превоз аутобусима 

Члан 27. 

Трасу кретања аутобуса и аутобуска стајалишта за превоз лица за властите потребе 

и уговорени превоз одобрава општински орган управе надлежан за послове саобраћаја, на  

основу стварних потреба и приједлога вршиоца превоза. 

 

5. Заустављање и паркирање 

Члан 28. 

Улице у којима се забрањује или ограничава заустављање и паркирање возила 

одређује се Наредбом. 

Заустављање и паркирање возила у појединим улицама и на појединим мјестима 

може забранити или ограничити и општински орган управе надлежан за послове саобраћаја, 

ако то захтијевају разлози безбједности саобраћаја и његовог несметаног одвијања. 

Изузетно, заустављање и паркирање возила одјељење из претходног става може 

забранити или ограничити и ради заштите саобраћајних површина, зелених површина и 

чистоће. 

Члан 29. 

Улицама којима се саобраћај одвија само у једном смјеру и које имају најмање двије 

саобраћајне траке, возила се могу зауставити и паркирати и на лијевој и на десној страни 

коловоза, како је то саобраћајним знаком одређено. 

Због своје ширине,стања у коме се налази, саобраћајног оптерећења и близине 

објекта основне школе, забрањује се саобраћај возилима највеће дозвољене носивости 

изнад 10 тона читавом дужином Светосавске улице. 

На дијелу Светосавске улице  у дужини паралелно дворишту основне школе ,,Свети 

Сава“ забрањен је саобраћај за сва возила изузев возила за економско снадбијевање објекта 

школе. 

Забрањује се саобраћај свих моторних возила на простору грдског трга (Трг Српских 

Бораца). 

Улице са једносмјерним режимом саобраћаја у граду Котор Варош су: 

,,ул Краља Петра Првог Карађорђевића“ на дијелу улице од уласка у простор јавног 

паркиралишта иза објекта ,,Старе ПС К.Варош (дозвољен смјер од хотела Ст.Петар) 

,,ул.Петра Петровића Његоша“(дозвољен смјер од ул.Гаврила Принципа) 

,,Ул.Илије Бирчанина“(дозвољен смјер од раскрснице са маг.путем М-4) 

„Ул. Краља Милутина“ (дозвољен смјер из улице Милоша Обилића) 

Улице из претходног става морају бити видно означене постављеном вертикалном 

саобраћајном сигнализацијом. 

Члан 30. 

Заустављање и паркирање возила на тротоару може се дозволити само под условима 

да се обезбиједи најмање 1,6 метара ширине тротоара за кретање пјешака, с тим што та 

површина не може да буде уз ивицу коловоза и да се не угрожава безбједност саобраћаја и 

не омета нормално одвијање саобраћаја. 
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Мјеста из претходног става морају бити обиљежена посебним саобраћајним знаком, 

који одговара начину паркирања возила као и ознаком на тротоару. 

Одобрење за паркирање возила на тротоару издаје орган надлежан за саобраћај. 

 

Члан 31. 

У улицама у којима је забрањено заустављање и паркирање, изузетно је дозвољено 

заустављање и паркирање возила из члана 22. ове одлуке док трају радње за које су 

намијењена, с тим да се не угрожава безбједност саобраћаја, и не омета нормално одвијање 

саобраћаја. 

Члан 32. 

Заустављање и паркирање возила која врше утовар или истовар робе дозвољено је 

док трају радње утовара/истовара, а најдуже до 60 минута, и у улицама у којима је 

заустављање и паркирање забрањено, у времену од 20:00 до 08:00 часова наредног дана, с 

тим да се не угрожава безбједност саобраћаја и не омета нормално одвијање саобраћаја. 

Одредбе из предходног става не односе се на улице у којима је начин вршења 

утовара или истовара робе одређен Наредбом. 

 

Члан 33. 

Возила која врше утовар и истовар робе могу се привремено зауставити и паркирати 

и на тротоару док трају радње утовара/истовара, а најдуже у трајању до 60 минута, у 

времену од 20:00 до 08:00 часова, под условом да се обезбиједи најмање 1,6 метара ширине 

тротоара за кретање пјешака, с тим што та површина не може да буде уз ивицу коловоза и 

да се не угрожава безбједност саобраћаја и не омета нормално одвијање саобраћаја. 

Одредбе из предходног става не односе се на улице у којима је начин вршења утовара 

или истовара робе одређен Наредбом. 

 

Члан 34. 

Привремено заузимање простора коловоза или тротоара ради утовара или истовара 

робе мора се означити стандардизованим саобраћајним знаком за обиљежавање возила 

заустављеног на коловозу пута (троугао), са допунском таблом ,,УТОВАР/ИСТОВАР,,. 

У случају из претходног става, мора бити упаљен уређај за истовремено паљење свих 

показивача праваца, уколико је тај уређај уграђен у моторном возилу или жуто ротационо 

свјетло постављено на највишу тачку на возилу. 

 

Члан 35. 

За вријеме уклањања снијега са саобраћајница, није дозвољено паркирање возила на 

тим саобраћајницама. 

Овлаштено предузеће које је задужено за уклањање снијега дужно је да прије 

почетка уклањања или разгртања снијега, постави знак забране заустављања и паркирања, 

а за вријеме уклањања снијега одговарајућу саобраћајну сигнализацију, која се односи на 

ову врсту радова. 
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Власник, односно корисник возила које се затекне на тим површинама, дужан је 

уклонити возило у року од 2 часа од постављања покретног знака „II-41“. 

 

Члан 36. 

Аутобуси којима се довозе туристи и излетници у град, паркирају се на мјестима које 

одреди општински орган управе надлежан за послове саобраћаја, уз предходно прибављену 

сагласност МУП-а ПС Котор Варош. 

Члан 37. 

Јавна паркиралишта су површине изграђене или уређене за паркирање возила изван 

коловоза, као и за паркирање на коловозу и тротоару када то дозвољавају услови одвијања 

саобраћаја. 

      Јавна паркиралишта морају бити обиљежена прописном саобраћајном сигнализацијом. 

 

Члан 38. 

На јавним паркиралиштима може се увести наплата паркирања. 

Услови и начин коришћења, организација рада, висина и начин наплате паркирања, 

као и друга питања од значаја за рад јавних паркиралишта на којима се врши наплата 

утврђују се посебним актом, који доноси Скупштина. 

 

Члан 39. 

На јавним паркиралиштима на којима је уведена наплата паркирања, мора бити 3% 

или најмање једно паркирно мјесто на паркиралиштима са мање мјеста,означено за 

паркирање возила, обиљежених знаком приступачности. 

Накнаду за паркирање не плаћају инвалидна лица, чије је возило обиљежено знаком 

приступачности. 

Члан 40. 

На јавним паркиралиштима на којима је уведена наплата паркирања, корисник је 

дужан платити накнаду за паркирање, и паркинг карту истакнути на видном мјесту, испод 

предњег вјетробранског стакла. 

Изузетно, уколико је плаћање накнаде за паркирање извршено путем ,,смс-наплате“ 

контрола ће се вршити путем преносних ручних терминала. 

По истеку времена за које је плаћена накнада за паркирање, корисник је дужан 

уклонити возило. 

Члан 41. 

Резервација паркинг мјеста на јавним паркинзима, на којима је уведена наплата 

паркирања, може се извршити за период од годину дана. 

Услови, начин и висина накнаде за резервацију паркинг мјеста утврђују се актом из 

члана 38. ове одлуке. 

Члан 42. 

Простор резервисан за паркирање возила обиљежених знаком приступачности на 

јавним паркиралиштима на којима се не врши наплата паркирања одређује општински 

орган управе надлежан за послове саобраћаја. 
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На мјестима која су обиљежена знаком приступачности из става 1. овог члана 

забрањено је паркирање другим возилима. 

Простор из претходног става мора бити обиљежен прописном саобраћајном 

сигнализацијом. 

Члан 43. 

Комунални полицајац ће одредити да се возило блокира направом за блокирање 

точкова: 

ако је возило паркирано супротно одредбама члана 40. и 42. ове одлуке; 

ако је возило паркирано супротно одредбама посебног акта из члана 38. ове одлуке. 

Накнаду за деблокирање сноси власник, односно корисник возила коју је дужан 

платити прије преузимања возила. 

Премјештање возила на друго мјесто и накнаду трошкова за премјештање и чување 

возила, уређује орган унутрашњих послова Републике Српске (МУП РС), посебним 

прописом. 

Члан 44. 

Забрањена је на паркиралиштима поправка и остављање неисправних или 

хаварисаних моторних возила и прикључних возила као и камп приколица. 

Забрањено је паркирање аутобуса, теретних возила, радних машина, запрежних 

возила и прикључних возила на саобраћајницама и јавним површинама, осим на просторима 

означеним за паркирање ових возила. 

На јавним паркиралиштима забрањено је заустављање и паркирање возила на 

пролазима унутар паркиралишта, заустављање и паркирање супротно хоризонталним 

ознакама којима је одређен простор за паркирање сваког појединог возила и било какво 

паркирање које угрожава безбједност кретање возила. 

 

Члан 45. 

Када комунални полицајац, непосредним опажањем, или по позиву грађана, или 

радника на контроли паркирања, утврди да је возило паркирано на зеленој површини, 

тротоару, бициклистичкој стази, као и на улазу у гаражу, пословни простор и приступни 

пут стамбеним и другим објектима, издаће прекршајни налог на име власника возила или 

на име возача возила уколико је исти затечен у возилу или његовој непосредној близини.. 

Изузетно, уколико возило из става 1. овог члана није регистровано на територији 

БиХ, односно не може се утврдити власник или корисник возила, комунални полицајац ће 

одредити да се возило блокира справом за блокирање точкова. 

 

6. Кретање пјешака 

Члан 46. 

 Градско шеталиште уз ријеку Врбању на потезу од моста за насеље Котор преко 

градског трга до купалишта Бјелине одређује се као пјешачка зона. 

На простору из претходног става забрањен је саобраћај возила, моторних возила, 

бицикала и мотоцикла. 
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Зоне смиреног саобраћаја обухватају: стамбено насеље Брегови (улица Војводе 

Радомира Путника) и Светосавска улица на комплетној  својој дужини. 

Зоне из претходног става морају бити видно означене одговарајућом саобраћајном 

сигнализацијом. 

За предшколску и школску дјецу организовану у групама, обавеза је кретања 

тротоаром, а гдје нема тротоара, у колони десном страном, што ближе ивици коловоза, у 

смјеру кретања. 

Код прелаза преко коловоза, вођа колоне је дужан да од радника полиције затражи 

осигурање прелаза, или да га сам осигура уколико нема радника полиције. 

 

Члан 47. 

При учествовању у саобраћају, предшколска дјеца и слијепе особе које не носе 

бијели штап, морају имати пратиоца. 

Члан 48. 

Забрањено је груписање и задржавање пјешака на угловима и уским тротоарима 

улица, као и стазама ако је таквим стањем угрожена безбједност саобраћаја. 

Скупљање и чекање на тротоару дозвољено је под условом да се не омета саобраћај 

пјешака. 

 

7. Обучавање кандидата за возаче моторних возила 

 

Члан 49. 

Наредбом о регулисању саобраћаја на подручју општине Котор Варош одређују се 

улице на којима је забрањена обука кандидата за возаче и провјера знања у потпуности или 

у одређене дане или сате. 

 

ПОСЕБНЕ МЈЕРЕ БЕЗБЈЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА 

 

Члан 50. 

Јавна расвјета на јавним саобраћајницама мора служити безбједности саобраћаја и 

одговарати прописима и препорукама о коришћењу расвјетне технике у саобраћајне сврхе. 

Прегорјеле сијалице јавне расвјете морају се редовно мијењати, а расвјетна тијела 

редовно чистити. 

Члан 51. 

Сви обиљежени пјешачки прелази и стајалишта јавног градског саобраћаја у 

улицама већег саобраћајног интензитета морају бити освјетљени или на други начин видно 

означени. 

На мјестима гдје постоји јавна расвјета пјешачки прелаз мора бити освјетљен тако 

да возач лако може уочити пјешака. 

Саобраћајни знак у близини свјетиљке мора се поставити тако да га свјетлосни сноп 

оптимално освјетљава (да знак не буде у сјени). 
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Члан 52. 

Уколико се дио тротоара или коловоза не може користити за саобраћај због 

привремене опасности која је настала од објекта (одроњавање фасаде, кидање снијега и 

слично) власник, односно корисник објекта или извођач радова дужан је да постави 

саобраћајне знакове и друго прописано обезбјеђење. 

 

Члан 53. 

Водоводне, канализационе, топловодне, електро, ПТТ и друге инсталације на 

саобраћајним површинама дужно је да одржава предузеће којем је то повјерено на 

одржавање и у случају тих поправки ако се мора оштетити коловозна и пјешачка површина 

иста се мора довести у првобитно стање. 

У случају квара, предузеће из претходног става дужно је да квар отклони одмах, а 

најкасније у року од 8 сати од настанка квара. 

Приликом извођења радова извођач је дужан да постави прописану привремену  

саобраћајну сигнализацију. 

Члан 54. 

Извођач радова на објекту који се налази у непосредној близини саобраћајнице, 

тротоара или пјешачке стазе на подручју града дужан је физички заштити градилиште у 

циљу спречавања повређивања пјешака и других учесника у саобраћају. 

Уколико се грађевински објекат у изградњи, или објекат који се реновира или 

поправља налази у непосредној близини саобраћајне површине, извођач радова не може те 

саобраћајне површине (коловоз, тротоар, пјешачка стаза, паркиралиште и сл.) користити за 

одлагање грађевинског материјала, нити да их заузима на било који начин без претходног 

одобрења надлежног општинског органа. 

Члан 55. 

Зеленило и рекламе не смију заклањати расвјетна тијела јавне расвјете, саобраћајну 

сигнализацију, улазити у слободне профиле коловоза и тротоара и смањивати прегледност 

на раскрсницама. 

Забрањено је неовлаштено уклањање и оштећење саобраћајних знакова и опреме 

пута или измјена значења саобраћајних знакова. 

Комунални полицајац, односно саобраћајна инспекција наложиће правном или 

физичком лицу, уклањање зеленила и реклама у случајевима из става 1. овог члана. 

 

Члан 56. 

Забрањује се испред угоститељских објеката, трговинских радњи, пословних 

објеката, индивидуалних стамбених и стамбено-пословних објеката, гаража и сл. бацање 

снијега на коловоз у оној количини у којој би снијег ометао несметано одвијање 

саобраћаја. 

Члан 57. 

Хоризонталну и вертикалну сигнализацију на путевима и уличним површинама  

општине Котор Варош поставиће надлежни општински орган за питање саобраћаја, а на 
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магистралним и регионалним путевима који су на територији општине Котор Варош 

,надлежно јавно предузеће које управља овим путевима. 

Одржавање вертикалне сигнализације из предходног става овог члана врши 

надлежни општински орган редовно(периодично),док хоризонталну обнавља најмање 

једном годишње . 

Туристичка сигнализација на подручју Општине уредиће се према Правилнику о 

туристичкој сигнализацији, а на приједлог Туристичке организације општине Котор 

Варош.  

КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 58. 

Новчаном казном у износу од 500,00 КМ до 7.000,00 КМ казниће се за прекршај 

предузеће или друго правно лице: 

ако не одржава семафоре или у случају квара не приступи оправци у року (члан 17. 

став 3. ове одлуке); 

ако нареди, или одобри кретање запрежног возила, или јахање без одобрења 

надлежног органа (члан 21.); 

ако нареди, или одобри да се возила крећу улицама којима је забрањен саобраћај или 

ограничен саобраћај возила супротно члану 22. ове одлуке; 

ако нареди, или одобри да се возило, када врши снабдијевање, креће противно 

одредбама члана 23.; 

ако нареди да се теретна моторна возила крећу улицама којима је забрањен саобраћај 

или ограничен саобраћај таквих возила без одобрења надлежног органа (члан 24. ове 

одлуке); 

ако врши превоз лица за властите потребе и уговорени превоз без одобрења (члан 

27. ове одлуке); 

ако нареди да се возило које врши утовар или истовар задржава на мјесту гдје је 

заустављање или паркирање забрањено или да се возило задржава дуже од 60 минута (члан 

32. ове одлуке); 

ако нареди да возило приликом утовара или истовара заузме тротоар супротно 

одредбама члана 33. ове одлуке; 

ако прије уклањања или разгртања снијега, не постави саобраћајни знак (члан 35. 

став 2. ове одлуке); 

ако резервише простор за паркирање возила без одобрења надлежног органа (члан 

42. ове одлуке); 

ако не обезбједи уклањање својих неисправних или хаварисаних моторних возила, 

прикључних возила као и камп приколица са паркиралишта, или ако паркира возило 

супротно одредбама члана 44.; 

ако поступа супротно одредбама члана 46., став 2; 

ако врши обуку кандидата за возаче, супротно Наредби (члан 49. ове одлуке) 

ако прописно не обезбједи тротоар или коловоз (члан 52. ове одлуке); 
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ако одмах, а најкасније у року од 8 сати не приступи отклањању квара на 

исталацијама и у случају оправки инсталација коловозне и пјешачке површина не доведе у 

првобитно стање (члан 53. ове одлуке); 

ако не постави прописану саобраћајну сигнализацију приликом извођења радова 

предвиђених члановима 52., 53. и 54. ове одлуке и не врати саобраћајницу у остављеном 

року у првобитно стање; 

уклони или оштети саобраћајни знак или опрему пута, или измјени значење 

саобраћајног знака (члан 55. став 2. ове одлуке); 

ако не поступи у складу са налогом комуналног полицајца или саобраћајног 

инспектора (члан 55. став 3. ове одлуке). 

 

За прекршај из преходног става казниће се новчаном казном од 150,00 КМ до 

1.500,00 КМ и одговорно лице у предузећу или другом правном лицу. 

За прекршај из става 1. овог члана казниће се физичко лице које самостално обавља 

дјелатност новчаном казном од 100,00 КМ до 500,00 КМ. 

 

Члан 59. 

Новчаном казном у износу од 40,00 КМ до 1.000,00 КМ казниће се за прекршај: 

гонич животиња, ако гони или води животиње супротно одредби члана 21. став 1.; 

возач теретног моторног возила који се креће улицама којима је забрањен саобраћај, 

или ограничен саобраћај таквих возила без одобрења надлежног органа (члан 24. ове 

одлуке); 

возач ако се креће возилом мимо одобрене трасе, или заустави возило изван 

одобрених стајалишта ( члан 27. ове одлуке); 

возач ако поступи супротно одредбама члана 32.,33. и 34.; 

возач који паркира или не уклони возило са мјеста са којих се чисти снијег (члан 35. 

ове одлуке); 

возач или власник возила, за кога се утврди да је непрописно паркирао возило на 

мјестима наведеним у члану 45. став 1. ове одлуке; 

вођа колоне пјешака који не обезбиједи да се колона креће на начин прописан чланом 

46. став 5.;  

вођа колоне који на прописан начин не осигура прелажење колоне преко коловоза 

(члан 46. став 6. ове одлуке); 

возач инструктор ако врши обуку кандидата за возача супротно Наредби (члан 49. 

ове одлуке); 

 власник односно корисник објекта ако прописно не обезбиједи тротоар или коловоз 

(члан 52. ове одлуке); 

лице које уклони или оштети саобраћајни знак или опрему пута, или измјени значење 

саобраћајног знака (члан 55. став 2. ове одлуке); 

физичко лице ако не поступи по налогу из члана 29., члана 46. и чл.55. став 3. ове 

Одлуке,  
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лице које набаца снијег на коловоз и тротоар у оној мијери у којој би ометало 

несметано одвијање саобраћаја и кретање пјешака (члан 56.). 

 

Члан 60. 

Новчане казне и члана 58. и 59. ове одлуке путем прекршајног налога или захтјева за 

покретање прекршајног поступка изричу овлаштена службена лица МУП-а РС, овлаштени 

радници  Комуналне полиције општине Котор Варош. 

 

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 61. 

Средства која се прикупе по основу казни према одредбама ове Одлуке, које изричу 

овлаштени радници МУП-ПС Котор Варош и службе Комуналне полиције Котор Варош, 

користиће се искључиво за финансирање саобраћајне инфраструктуре на подручју 

Општине и унапређење система безбједности саобраћаја. 

 

Члан 62. 

Члан 43. став 3. ове одлуке ступиће на снагу по доношењу посебног прописа 

надлежног органа за унутрашње послове Републике Српске (МУП РС). 

 

Члан 63. 

Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о безбједности 

саобраћаја на путевима општине Котор Варош (''Службени гласник општине Котор Варош'', 

број: 8/07,5/09 и ). 

Члан 64. 

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

гласнику општине Котор Варош''. 

 

Број:01-022-91/20                                                                         ПРЕДСЈЕДНИК  

Датум: 10.09.2020. године                          СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

         Котор Варош                      Ибрахим Палић, с.р. 

14 

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

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

Општине Котор Варош“, број: 10/17), Скупштина Општине Котор Варош на сједници 

одржаној дана 10.09.2020. године, д о н о с и 

 

О Д Л У К У  

о прихватању понуђених  непокретности као поклона  

 

I 

Општина Котор Варош прихвата понуђене као поклон, без накнаде, непокретности 

означене као: 
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- к.ч. 763/2, звана „РИПИШТЕ“, њива 3 класе, површине 45 m2, која је уписана у 

посједовни лист број: 239/2 к.о. Котор Варош, на име посједника Брђанин (Косте) 

Жељка са дијелом 1/1, 

- к.ч. 764/7, звана „РИПИШТЕ“, приступни пут, површине 45 m2, која је уписана у 

посједовни лист број: 1444/3 к.о. Котор Варош, на име посједника Миладиновић 

(Владе) Борка Р.Тешић са дијелом 1/7,  Тешић (Владе) Гојка са дијелом 1/7, Тешић 

(Владе) Милана са дијелом 1/7, Тешић (Владе) Слободана са дијелом 1/7, Тепић 

(Владе) Невенку Р. Тешић са дијелом 1/7, Вучановић (Владе) Радојку Р. Тешић са 

дијелом 1/7 и Вученовић (Владе) Равку са дијелом 1/7, 

- к.ч. 764/9 звана „РИПИШТЕ“, њива 3 класе, површине 68 m2 која је уписана у 

посједовни лист број: 1473/1 к.о. Котор Варош, на име посједника Тешић (Владе) 

Милана са дијелом 1/1, 

- к.ч. 764/10 звана „РИПИШТЕ“, њива 3 класе, површине 70 m2 која је уписана у 

посједовни лист број: 1472/1 к.о. Котор Варош, на име посједника Тешић (Владе) 

Гојка са дијелом 1/1, 

- к.ч. 764/11 звана „РИПИШТЕ“, њива 3 класе, површине 43 m2 која је уписана у 

посједовни лист број: 1474/1 к.о. Котор Варош, на име посједника Тешић (Владе) 

Слободана са дијелом 1/1, 

- к.ч. 764/12 звана „РИПИШТЕ“, њива 3 класе, површине 73 m2 која је уписана у 

посједовни лист број: 1442/3 к.о. Котор Варош, на име посједника Миладиновић 

(Владе) Борку Р. Тешић са дијелом ¼, Тепић (Владе) Невенку Р. Тешић са дијелом 

¼, Вучановић (Владе) Радојку Р. Тешић са дијелом ¼ и Вученовић (Владе) Равку са 

дијелом ¼, 

- к.ч. 764/13 звана „РИПИШТЕ“, њива 3 класе, површине 103 m2, која је уписана у 

посједовни лист број: 238/2 к.о. Котор Варош, на име посједника Брђанин (Косте) 

Жељка са дијелом 1/3, Срдић (Косте) Раденка са дијелом 1/3 и Тодић (Душана) 

Бојана са дијелом 1/3 и  

- к.ч. 760/2, звана „РИПИШТЕ“, њива 4 класе, површине 238 m2, која је уписана у 

посједовни лист број: 1462/1 к.о. Котор Варош, на име посједника Тешић (Николе) 

Рајка са дијелом 1/1. 

II 

На основу ове одлуке, код надлежног нотара, биће закључен уговор о поклону 

непокретности из тачке I ове одлуке. 

Уговор о поклону без терета и налога, закључиће се између Брђанин (Косте) Жељка,  Тешић 

(Владе) Гојка, Тешић (Владе) Милана, Тешић (Владе) Слободана, Тепић (Владе) Невенке Р. 

Тешић, Вучановић (Владе) Радојке Р. Тешић, Вученовић (Владе) Равке, Тешић (Николе) 

Рајка сви из Котор Вароши, Миладиновић (Владе) Борке Р. Тешић из Прњавора, Срдић 

(Косте) Раденка из Челинца и Тодић (Душана) Бојане из Челинца као поклонодавца  и 

Општине Котор Варош, као поклонопримца, а који у име општине потписује Начелник 

општине Котор Варош.  

III 

Oбавезе нотарске обраде уговора, фискалне обавезе, накнаде и таксе које су везане за 

закључивање, овјеру уговора и упис права својине и посједа  на предметном земљишту 

сноси Општина Котор Варош 
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IV 

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

општине Котор Варош“ 

 

Број:01-022-89/20                                                                         ПРЕДСЈЕДНИК  

Датум: 10.09.2020. године                          СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                 Ибрахим Палић, с.р. 
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На основу члана 39. став 2. тачка 21. Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник  Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 55. став 3. тачка 2) и члана 56. 

Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе 

(„Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16), члана 36. став (2) тачка 23) Статута 

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

Скупштина општине Котор Варош на сједници одржаној дана  10.09.2020. године, доноси  

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о разрјешењу начелника Одјељења за финансије 

 

1. Стојановић Драгана, дипломирани економиста из Масловара, разрјешава се дужности 

начелника Одјељења за финансије општинске управе Општине Котор Варош са даном 

10.09.2020. године, на лични захтјев, због преласка на друго радно мјесто. 

 

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 21. Закона о локалној самоуправи („Службени гласиник Републике 

Српске“, број: 97/16 и 36/19) 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. Члан 55.став 3. тачка 2) Закона о 

службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе прописује да 

„Начелника одјељења или службе разрјешава дужности скупштина,  случају: 

- „подношења оставке у писаној форми“, а члан 56. Закона прописује садржај рјешења о 

разрјешењу службеника са руководећег радног мјеста. Како је Стојанаовић Драгана, 

дипломирани економиста из Масловара поднијела писану оставку на мјесто начелника 

Одјељења за финансије, због преласка на друго радно мјесто, примјеном горе наведених 

одредби, Скупштина општине је одлучила као у диспозитиву. 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог рјешења може се изјавити жалба Одбору 

за жалбе, у року од 15 дана од дана достављања Рјешења. 

 

 

Број: 01-022-84/20        ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 10.09.2020. године         СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                 Ибрахим Палић,с.р. 
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На основу члана 39. став 2. тачка 21. Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник  Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 55. став 3. тачка 2) и члана 56. 

Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе 

(„Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16), члана 36. став (2) тачка 23) Статута 

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

Скупштина општине Котор Варош на сједници одржаној дана  10.09.2020. године, доноси  

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о разрјешењу начелника Одјељења за општу управу 

 

1. Момић Славен, дипломирани економиста из Kотор-Вароша, разрјешава се дужности 

начелника Одјељења за општу управу општинске управе Општине Котор Варош са даном 

10.09.2020. године, на лични захтјев, због преласка на друго радно мјесто. 

 

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 21. Закона о локалној самоуправи („Службени гласиник Републике 

Српске“, број: 97/16 и 36/19) 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. Члан 55.став 3. тачка 2) Закона о 

службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе прописује да 

„Начелника одјељења или службе разрјешава дужности скупштина, у случају: - 

„подношења оставке у писаној форми“, а члан 56. Закона прописује садржај рјешења о 

разрјешењу службеника са руководећег радног мјеста. Како је Момић Славен, дипломирани 

економиста из Kотор-Вароша 09.09.2020.године поднио писану оставку на мјесто 

начелника Одјељења за општу управу, због преласка на друго радно мјесто, примјеном горе 

наведених одредби, Скупштина општине је одлучила као у диспозитиву. 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог рјешења може се изјавити жалба Одбору 

за жалбе, у року од 15 дана од дана достављања Рјешења. 

 

 

Број: 01-022-85/20        ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 10.09.2020. године         СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                 Ибрахим Палић,с.р. 
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На основу члана 39. став 2. тачка 21. Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник  Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 52. став 3.тачка 2. Закона о 

службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе („Службени 

гласник Републике Српске“, број: 97/16), члана члана 36. став (2) тачка 23) Статута општине 
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Котор Варош („Службени гласник Општине Котор Варош“, број: 10/17) Скупштина 

општине Котор Варош на сједници одржаној дана  10.09.2020. године, д о н о с и  

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о разрјешењу секретара Скупштине општине 

 

1. Мирковић Снежана, дипломирани правник из Ободника, разрјешава се дужности 

секретара Скупштине општине општинске управе Општине Котор Варош са даном 

10.09.2020. године, на лични захтјев, због подношења оставке у писменој форми. 

 

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 

Члан 52.став 3. тачка 2) Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице 

локалне самоуправе прописује да „Скупштина разрјешава дужности секретара скупштина, 

у  случају: - „подношења оставке у писаној форми“, а члан 56. Закона прописује садржај 

рјешења о разрјешењу службеника са руководећег радног мјеста. Како је Мирковић 

Снежана, дипломирани правник из Ободника, поднијела писану оставку на мјесто секретара 

Скупштине општине, због преласка на друго радно мјесто, примјеном горе наведених 

одредби, Скупштина општине је одлучила као у диспозитиву. 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог рјешења може се изјавити жалба Одбору 

за жалбе, у року од 15 дана од дана достављања Рјешења. 

 

 

Број: 01-022-88/20        ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 10.09.2020. године         СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                  Ибрахим Палић,с.р. 
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На основу члана 39. став 2. тачка 21. Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник  Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 55. став 3. тачка 2) и члана 56. 

Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе 

(„Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16), члана 36. став (2) тачка 23) Статута 

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

Скупштина општине Котор Варош на сједници одржаној дана  10.09.2020. године, доноси  

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о разрјешењу начелника Одјељења за просторно уређење 

 

1. Марковић Борис, дипломирани инжењер грађевинарства,из Котор-Вароша, разрјешава се 

дужности начелника Одјељења за просторно уређење Општинске управе Општине Котор 

Варош са даном 10.09.2020. године, на лични захтјев, због преласка на друго радно мјесто. 

 

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

Општине Котор Варош“. 



 
 БРОЈ 12/20 „СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ КОТОР ВАРОШ“ Страна 39 

 

О б р а з л о ж е њ е 

Чланом 39. став 2. тачка 21. Закона о локалној самоуправи („Службени гласиник Републике 

Српске“, број: 97/16 и 36/19) 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. Члан 55.став 3. тачка 2) Закона о 

службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе прописује да 

„Начелника одјељења или службе разрјешава дужности скупштина,  случају: 

- „подношења оставке у писаној форми“, а члан 56. Закона прописује садржај рјешења о 

разрјешењу службеника са руководећег радног мјеста. Како је Борис Марковић, 

дипломирани инжењер грађевинарства,из Котор-Вароша поднио писану оставку на мјесто 

начелника Одјељења за просторно уређење, због преласка на друго радно мјесто, примјеном 

горе наведених одредби, Скупштина општине је одлучила као у диспозитиву. 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог рјешења може се изјавити жалба Одбору 

за жалбе, у року од 15 дана од дана достављања Рјешења. 

 

 

Број: 01-022-80/20        ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 10.09.2020. године         СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                 Ибрахим Палић, с.р. 
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На основу члана 39. став 2. тачка 21. Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник  Републике Српске“, број: 97/16), члана 52. став 4. Закона о службеницима и 

намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе („Службени гласник Републике 

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

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

одржаној дана  10.09.2020. године, д о н о с и  

 

Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о именовању вршиоца дужности секретара Скупштине општине Котор Варош 

 

1. Мирковић Снежана, дипломирани правник из Ободника, именује се за вршиоца 

дужности секретара Скупштине општине Котор-Варош до окончања поступка именовања, 

а најдуже за 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 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.   
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Чланом 52.,став 4. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице 

локалне самоуправе прописано је да након престанка мандата секретара скупштине , 

скупштина до окончања поступка именовања секретара скупштине у складу са овим 

законом именује вршиоца дужности секретара, а најдуже за период од 90 дана. 

С обзиром да је престао мандат секретару Скупштине због подношења оставке, 

Скупштина општине је у складу са горе наведеним одредбама, одлучила као у диспозитиву. 

  

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:  

- Мирковић Снежана 

- А/а 

 

Број: 01-022-87/20                                                                                  ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 10.09.2020. 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 и 36/19), члана 

54. и 55. став (4) и (5) 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 10.09.2020. године, 

доноси  

 

Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о именовању вршиоца дужности начелника Одјељења за општу управу 

 

1. Момић Славен, дипломирани економиста из Kотор-Вароша, именује се за 

вршиоца дужности начелника Одјељења за општу управу општинске управе општине Котор 

Варош, до окончања поступка именовања начелника одјељења, а  најдуже за 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 21. Закона о локалној самоуправи („Службени гласинк 

Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19) 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.   
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Чланом 54. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне 

самоуправе прописани су општи и посебни услови за именовање начелника  док је чланом 

55. став (4) и (5) прописани услови именовања вршиоца дужности у случају престанка 

мандата начелника одјељења. 

С обзиром да је престао мандат начелника Одјељења за општу управу, Скупштина 

општине је у складу са горе наведеним одредбама, а на приједлог Начелника општине, 

одлучила као у диспозитиву. 

  

ПРАВНА ПОУКА: Ово Рјешење је коначно, те против њега није дозвољена жалба, али се 

може покренути управни спор подношењем тужбе Окружном суду у Бањалуци у року од 

30 дана од дана достављања рјешења. 

 

Достављено:  

-Момић Славен 

- А/а 

 

Број: 01-022-82/20                                                                                  ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 10.09.2020. 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 и 36/19), члана 

54. и 55. став (4) и (5) 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 10.09.2020. године, 

доноси  

 

Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о именовању вршиоца дужности начелника Одјељења за финансије 

 

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

Масловара, именује се за вршиоца дужности начелника Одјељења за финансије општинске 

управе општине Котор Варош, до окончања поступка именовања начелника одјељења, а  

најдуже за 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 21. Закона о локалној самоуправи („Службени гласинк 

Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19) 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 
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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 чланом 

55. став (4) и (5) прописани услови именовања вршиоца дужности у случају престанка 

мандата начелника одјељења. 

С обзиром да је престао мандат начелника Одјељења за финансије, Скупштина 

општине је у складу са горе наведеним одредбама, а на приједлог Начелника општине, 

одлучила као у диспозитиву. 

  

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: 01-022-81/20                                                                                   ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 10.09. 2020. 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 и 36/19), члана 

54. и 55. став (4) и (5) 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 10.09.2020. године, 

доноси  

 

Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о именовању вршиоца дужности начелника Одјељења за просторно уређење 

 

1. Марковић Борис, дипломирани инжењер грађевинарства, именује се за вршиоца 

дужности начелника Одјељења за просторно уређење општинске управе општине Котор 

Варош, до окончања поступка именовања начелника одјељења, а  најдуже за 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 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 
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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 чланом 

55. став (4) и (5) прописани услови именовања вршиоца дужности у случају престанка 

мандата начелника одјељења. 

С обзиром да је престао мандат начелника Одјељења за просторно уређење, Скупштина 

општине је у складу са горе наведеним одредбама, а на приједлог Начелника општине, 

одлучила као у диспозитиву.  

 

ПРАВНА ПОУКА: Ово Рјешење је коначно, те против њега није дозвољена жалба, али се 

може покренути управни спор подношењем тужбе Окружном суду у Бањалуци у року од 

30 дана од дана достављања рјешења. 

Достављено:  

- Марковић Борис 

- А/а 

 

Број: 01-022-79/20                                                                                  ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 10.09.2020. 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 и 36/19), члана 

54. и 55. став (4) и (5) 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 10.09.2020. године, 

доноси  

 

Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о именовању вршиоца дужности начелника Одјељења за стамбено-комуналне послове 

 

1. Каламанда Далиборка, дипломирани инжењер геодезије, именује се за вршиоца 

дужности начелника Одјељења за стамбено-комуналне послове општинске управе општине 

Котор Варош, до окончања поступка именовања начелника одјељења, а  најдуже за 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 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 
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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 чланом 

55. став (4) и (5) прописани услови именовања вршиоца дужности у случају престанка 

мандата начелника одјељења. 

С обзиром да је Рјешењем о именовању вршиоца дужности начелника Одјељења за 

стамбено-комуналне послове број:01-022-5/20 од 27.02.2020.године, истекао период 

именовања од 90 дана те су именованој на њен лични писмени захтјев престала и овлаштења 

за обављање послова начелника Одјељења за просторно уређење, Скупштина општине је на 

на приједлог начелника општине, а у складу са горе наведеним одредбама, одлучила као у 

диспозитиву. 

  

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:  

- Каламанда Далиборка 

- А/а 

 

Број: 01-022-78/20                                                                                  ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 10.09.2020. 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 10.09.2020. године, доноси 

сљедећи  

 

З А К Љ У Ч А К 

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

30.06.2020.године 

 

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

Варош за период 01.01.-30.06.2020.године. 

 

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

Општине Котор Варош". 

 

 

Број:01-022-107/20                                                                ПРЕДСЈЕДНИК  

Датум: 10.09.2020. 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 10.09.2020. године, доноси 

сљедећи  

 

З А К Љ У Ч А К 

о  усвајању Извјештаја о раду Општинске управе Општине Котор Варош за 2019. годину 

 

 

1. Скупштина општине Котор Варош усваја Извјештај о раду Општинске управе Општине 

Котор Варош за 2019. годину. 

 

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

Општине Котор Варош“. 

 

 

Број:01-022-99/20                                                               ПРЕДСЈЕДНИК  

Датум: 10.09.2020. 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 10.09.2020. године, доноси 

сљедећи  

 

З А К Љ У Ч А К 

о  усвајању Информације о стању у области превоза путника на подручју општине Котор 

Варош y 2019. години  

 

 

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

путника 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:01-022-104/20                                                               ПРЕДСЈЕДНИК  

Датум: 10.09.2020. 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 10.09.2020. године, доноси 

сљедећи  

 

З А К Љ У Ч А К 

о  усвајању Информације о пословању привредних субјеката општине Котор Варош за 

2019. годину  

 

 

1. Скупштина општине Котор Варош усваја Информацију о пословању привредних 

субјеката општине Котор Варош за 2019. годину. 

 

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

Општине Котор Варош". 

 

 

Број:01-022-105/20                                                               ПРЕДСЈЕДНИК  

Датум: 10.09.2020. 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 10.09.2020. године, доноси 

сљедећи  

 

З А К Љ У Ч А К 

о  усвајању Извјештаја о раду начелника општине Котор Варош за 2019. годину 

 

 

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

Котор Варош за 2019. годину. 

 

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

Општине Котор Варош“. 

 

 

Број:01-022-106/20                                                                         ПРЕДСЈЕДНИК  

Датум: 10.09.2020. 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 10.09.2020. 

године,  након разматрања Извјештаја о раду ЈУ Дјечији вртић „Лариса Шугић“ Котор 

Варош за радну 2019/2020 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 

2019/2020 годину  

 

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

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

 

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

Oпштине Котор Варош“. 

 

Број:01-022-103/20                                                                              ПРЕДСЈЕДНИК  

Датум: 10.09.2020. 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 10.09.2020. 

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 2020/2021. годину 

 

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

„Лариса Шугић“ Котор Варош за радну 2020/2021. годину. 

 

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

Општине Котор Варош“. 

 

Број:01-022-97/20                                                                           ПРЕДСЈЕДНИК  

Датум: 10.09.2020. године                           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                   Ибрахим Палић, с.р. 
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Р.бр                                                        САДРЖАЈ                                                          

Стр 

 

1. План активности на отклањању недостатака по Ревизорском 

извјештају општине Котор Варош за 2019. годину 

     1 

2. Одлука о о продаји непосредном погодбом парцеле означене као к.ч. 

2347/387 к.о. Котор Варош 

     5 

3. Одлука о продаји непосредном погодбом парцеле означене као к.ч. 

2347/634 к.о. Котор Варош 

     6 

 

4. Одлука о продаји непосредном погодбом парцеле означене као к.ч. 

2347/520 к.о. Котор Варош 

     8 

5. Одлука о продаји непосредном погодбом парцеле означене као к.ч. 

2347/630 к.о. Котор Варош 

     9 

6. Одлука о продаји непосредном погодбом парцеле означене као к.ч. 

2347/636 к.о. Котор Варош 

    10 

7. Одлука о продаји непосредном погодбом парцеле означене као к.ч. 

2347/469 к.о. Котор Варош 

    11 

8. Одлука о продаји непосредном погодбом парцеле означене као к.ч. 

2347/633 к.о. Котор Варош 

    13 

9. Одлука о продаји непосредном погодбом парцеле означене као к.ч. 

2347/632 к.о. Котор Варош 

    14 

10. Одлука о продаји непосредном погодбом парцеле означене као к.ч. 

2347/468 к.о. Котор Варош 

    16  

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

у посједу општине Котор Варош 

    17 

12. Одлука о додјели на управљање, коришћење и одржавање 

комуналних објеката 

    19 

13. Одлука о безбједности саобраћаја на путевима општине Котор 

Варош 

    20 

14. Одлука о прихватању понуђених  непокретности као поклона      34 

15. Рјешење о разрјешењу начелника Одјељења за финансије      36 

16. Рјешење о разрјешењу начелника Одјељења за општу управу      37 

17. Рјешење о разрјешењу секретара Скупштине општине      37 

18. Рјешење о разрјешењу начелника Одјељења за просторно уређење      38 

19. Рјешење о именовању вршиоца дужности секретара Скупштине 

општине Котор Варош 

     39 

20. Рјешење о именовању вршиоца дужности начелника Одјељења за 

општу управу 

     40 

21. Рјешење о именовању вршиоца дужности начелника Одјељења за 

финансије 

     41 
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          САДРЖАЈ 

22. Рјешење о именовању вршиоца дужности начелника Одјељења за 

просторно уређење 

     42 

23. Рјешење о именовању вршиоца дужности начелника Одјељења за 

стамбено-комуналне послове 

     43 

24. Закључак о  усвајању Извјештаја о извршењу буџета Општине Котор 

Варош за период 01.01.-30.06.2020.године 

     44 

25. Закључак о  усвајању Извјештаја о раду Општинске управе Општине 

Котор Варош за 2019. годину 

     45 

26. Закључак о  усвајању Информације о стању у области превоза 

путника на подручју општине Котор Варош y 2019. години 

     45 

27. Закључак о  усвајању Информације о пословању привредних 

субјеката општине Котор Варош за 2019. годину 

     46 

28. Закључак о  усвајању Извјештаја о раду начелника општине Котор 

Варош за 2019. годину 

     46 

29. Закључак о усвајању Извјештаја о раду ЈУ Дјечији вртић „Лариса 

Шугић“ Котор Варош за радну 2019/2020 годину 

     47 

30. Закључак о усвајању Годишњег програма рада ЈУ Дјечији вртић 

„Лариса Шугић“ Котор Варош за радну 2020/2021. годину 

     47 

   

 

 


