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На основу члана 99. став 2. и члана 101. Закона о службеницима и намјештеницима 

у органима јединице локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, број 

97/16), члана 59. став 1. тачка 21. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, број 97/16 и 36/19) и члана 67. Статута Општине Котор Варош 

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

 

П Р А В И Л Н И К 

о пријему у радни однос и стручном оспособљавању приправника у Општинској 

управи Општине Котор Варош 

 

Члан 1. 

Овим правилником се утврђује поступак заснивања радног односа приправника, начин 

стручног оспособљавања и обуке приправника, обавезе приправника и  Општинске управе 

за вријеме трајања приправничког стажа. 

Члан 2. 

(1) Приправник је лице које се прима у радни однос на одређено вријеме ради 

оспособљавања за самосталан рад у струци, односно самостално обављање посла, које 

након завршеног образовања први пут заснива радни однос у том степену стручне спреме 

или звања, као и лице које је провело на раду вријеме краће од времена утврђеног за 

приправнички стаж у том степену стручне спреме или звања. 

(2) Приправнички стаж за лица са завршеним високим образовањем траје 12 (дванаест) 

мјесеци, а за лица са завршеним средњим образовањем 6 (шест) мјесеци. 

Члан 3. 

Приправник заснива радни однос на одређено вријеме након спроведеног јавног конкурса 

и закључивања уговора о приправничком стажу. 

Члан 4 . 

Начелник оглашава јавни конкурс за пријем приправника, а који се објављује у најмање 

једном дневном листу и званичном сајту Општине са роком пријављивања од 15 дана, од 

дана посљедње објаве. 

 



Члан 5 . 

Јавни конкурс садржи: 

1) опште и посебне услове, 

2) списак потребних докумената, рок и мјесто њиховог подношења, 

3) друге информације релевантне за јавни конкурс. 

Члан 6 . 

(1) Поступак пријема приправника у радни однос јавним конкурсом проводи Комисија, 

коју именује начелник из реда запослених у Општинској управи након објаве јавног 

конкурса. 

(2) Комисија има три (3) члана, и то: један службеник за управљање људским ресурсима и 

два службеника или намјештеника који имају одговарајућу стручну спрему и радно 

искуство. 

(3) Један од чланова комисије је предсједник који сазива Комисију, руководи њеним 

радом и потписује акте о раду Комисије. 

Члан 7 . 

Комисија је дужна да: 

- утврди благовременост и потпуност пристиглих пријава; 

- изврши контролу испуњености општих и посебних услова; 

- обави интервју са кандидатима који испуњавају услове; 

- изврши бодовање кандидата; 

- утврди редослијед кандидата, тј. приоритетну ранг-листу. 

Члан 8 . 

(1) Критеријуми и начин оцјењивања кандидата који испуњавају услове предвиђене 

конкурсом за пријем приправника, су сљедећи: 

1) просјек оцјена; 

2) дужина чекања на запослење у струци; 

3) општи утисак; 

(2) Максималан број бодова који кандидат на интервјуу може добити је 100, од чега за 

просјек оцјена у току студирања 50, за дужину чекања на запослење у струци 30 бодова и 

за општи утисак 20 бодова. 

(3) Просјек оцјена ће се бодовати тако што се просјек оцјена који је кандидат остварио у 

току школовања помножи са пет (5). 

(4) Дужина чекања на запослење у струци ће се бодовати тако што ће за сваки мјесец 

чекања на запослење у струци за који је кандидат био пријављен Заводу за запошљавање 

исти добити 0,5 бодoва, а максимално 30 бодова. 

(5) Општи утисак се бодује тако што сваки члан комисије након обављеног разговора са 

кандидатом додјељује бодове, максимално 20 бодова. Приликом бодовања општег утиска 

узимаће се у обзир и ваннаставне активности, познавање страних језика и рада на 

рачунару. 

(6) Коначна оцјена општег утиска за сваког кандидата се добија тако што се укупан број 

бодова добијених од чланова Комисије подијели са бројем чланова Комисије који су 

присуствовали интервјуу. 

 



Члан 9 . 

(1) На основу утврђене приоритетне ранг-листе, Комисија за пријем приправника израђује 

приједлог одлуке о избору кандидата који доставља начелнику, заједно са записницима са 

сједница Комисије. 

(2) Одлуку о избору кандидата доноси начелник. 

(3) О жалбама кандидата који су учествовали на јавном конкурсу одлучује Одбор за 

жалбе. 

Члан 10 . 

Стручно оспособљавање приправника садржи: 

1) детаљније упознавање приправника са надлежношћу и улогом Општине Котор Варош, 

организацијом и радом органа, односом Општинске  управе према државним органима и 

институцијама и обавезама према грађанима; 

2) права, обавезе и одговорности које произлазе из радног односа заснованог у јединици 

локалне самоуправе; 

3) детаљно упознавање са унутрашњом организацијом и систематизацијом радних мјеста 

у организационој јединици у којој се врши пријем приправника; 

4) упознавање са начелима управног поступка и начином комуникације организационих 

јединица Општинске управе и грађана у поступку остваривања њихових права и обавеза; 

5) упознавање са пословима који произилазе из примјене Уредбе о канцеларијском 

пословању. 

Члан 11 . 

(1) Приправник се распоређује на обављање приправничког стажа у организациону 

јединицу Општинске управе у складу са степеном стручне спреме и звањем приправника, 

те у складу са надлежностима и описом послова организационих јединица. 

(2) Приправници ће се упознати са радом и провести дио приправничког стажа и у другим 

организационим јединицама Општинске управе у складу са степеном њихове стручне 

спреме и звањем. 

Члан 12 . 

(1) За вријеме трајања приправничког стажа, руководилац организационе јединице у коју 

је приправник распоређен, одређује приправнику ментора под чијим надзором се врши 

стручно оспособљавање приправника. 

(2) За ментора се може одредити службеник или намјештеник чија стручна спрема не 

може бити нижа од стручне спреме приправника који ће по оцјени руководиоца 

организационе јединице, а на основу његовог радног искуства, пружити потребну обуку 

приправнику и упознати га са обављањем одређене групе послова. 

Члан 13 . 

Ментор је дужан израдити план активности стручног оспособљавања за приправника са 

утврђеним активностима динамиком. 

Члан 14 . 

(1) За вријеме обављања приправничког стажа приправник има права и обавезе у складу са 

Законом о локалној самоуправи, Закона о службеницима и намјештеницима у органима 

јединице локалне самоуправе, Законом о раду, колективним уговорима, као и овим 

правилником. 



(2) За вријеме трајања приправничког стажа приправник је обавезан: 

- извршавати обавезе у складу са овим правилником и планом активности стручног 

оспособљавања донесеним од стране ментора, 

- водити приправнички дневник у складу са динамиком стручног оспособљавања. 

 

Члан 15. 

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

Општине Котор Варош. 

Број: 02-014-480/20           Начелник општине 

Датум:  02.10.2020. године           Зденко Сакан, с.р. 
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На основу члана 67. Статута Општине Котор Варош (''Службени гласник Општине 

Котор Варош'' број; 10/17), начелник Општине Котор Варош  д а ј е :  

С А Г Л А С Н О С Т 

1. Даје се сагласност на Правилник о унутрашњој организацији и систематизацји 

радних мјеста у ЈЗУ Дом здравља „Свети Пантелејмон“ Котор Варош број 04-

220/20 од 24.07.2020. године. 

 

2. Ова сагласност ће се објавити у „Службеном гласнику општине Котор Варош“. 

 

Број: 09/3-501-1/20            НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

Датум: 27.08.2020. године                 Зденко Сакан дипл.инж.шум.,с.р. 

 

 

ИЗВЈЕШТАЈ 

О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ СТРАТЕГИЈЕ 

ИНТЕГРИСАНОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ КОТОР ВАРОШ ЗА 2019.ГОДИНУ 

 

 

Увод 

 

Стратегију интегрисаног развоја општине Котор Варош за период 2010-2020. године, израдио је 

Развојни тим Општине током 2010. године, у оквиру Пројекта интегрисаног локалног развоја 

(ИЛДП), који представља заједничку иницијативу Владе Швицарске и Развојног програма 

Уједињених нација (УНДП).  Ревидована Стратегија развоја општине  Котор Варош за период 

2016-2020. усвојена је 09.07.2016. године на редовној сједници Скупштине општине. 

 

Сврха Извјештаја о имплементацији Ревидоване  Стратегије интегрисаног развоја Општине Котор 

Варош 2016-2020., за претходну 2019. годину, је да се анализира реализација планираних 

пројеката и оцијени допринос у постизању секторских циљева. Анализа треба да послужи 

доношењу одлука приликом планирања  приоритета  у сватри сектора, економског развоја, 

друштвеног развоја и заштите животне средине, водећи рачуна о постављееним  секторским 

циљевима, укупно 12. 

 

 О процесу ревизије 

 

Петогодишњи циклус имплементације Стратегије  је истекао  2015.године. Собзиром на то да је  

истекао плански период секторских циљева,  Општина је  провела процес ревизије Стратегије 

развоја општине Котор Варош током 2015.године.  



Полазна тачка за ревизију Стратегије развоја општине Котор Варош је била независна 

средњорочна евалуација Стратегије развоја општине Котор Варош, анализа постојећих стратешких 

докумената те степен развијености људских ресурса неопходних за ревизију, имплементацију, 

праћење и вредновање Стратегије. 

Током 2015. године извршена је независна средњорочна евалуација Стратегије чији резултати су 

представљали улазне информације неопходне за провођење квалитетне ревизије Стратегије 

развоја. Процес ревизије Стратегије развоја, инициран од стране начелника Општине и подржан од 

стране Скупштине општине, је започео потписивањем Меморандума о разумијевању између 

општине Котор Варош и Развојног програма Уједињених нација (UNDP-a) те укључивањем 

радних тијела-Општинског развојног тима (ОРТ), Секторских радних група, и Интерсекторске 

групе за интеграцију аспеката смањења ризика од катастрофа, као и Партнерске групе (ПГ).  

Процес је оперативно водио Општински развојни тим, а у самом процесу створени су механизми 

за интеграцију аспеката смањења ризика од катастрофа кроз рад Интерсекторске групе и грађанско 

учешће кроз рад Партнерске групе -консултативног тијела којег су чинили представници јавног, 

приватног и невладиног сектора, који се састао два пута током процеса ревизије. 

Ревизију носећег и најважнијег дијела Стратегије, стратешке платформе, која обухвата социо-

економску анализу, стратешке фокусе, визију развоја и стратешке циљеве развоја урадио је ОРТ. 

Ревизију секторских планова развоја економије, друштва и заштите и унапређења животне 

средине израдиле су за ту сврху формиране секторске радне групе, а које су чинили чланови ОРТ-а 

и ПГ-а. У завршном дијелу процеса, ОРТ је, на бази принципа интеграције, објединио и ускладио 

ревидоване секторске документе те припремио оквирни трогодишњи план имплементације (1+2), 

укључујући и план развоја организацијских капацитета и људских потенцијала неопходних за 

ефикасну имплементацију Стратегије. Како би се омогућила успјешна имплементација Стратегије, 

финансијски оквир Стратегије је у потпуности усклађен са општинским буџетом за 2019. годину и 

реалним могућностима за повлачење средстава из екстерних извора. На исти начин је ажуриран 

План имплементације за 2017, 2018. , 2019.,годину и припремљена пројекција за 2020.годину. 

Планом имплементације за 2019 годину  је обухваћено 88 развојних пројеката  укупне вриједности 

7.544.190 КМ. Остварени буџет у 2019. години је износио 10.660.755 КМ. У 2019. години је 

реализовано укупно  65 пројеката и мјера (или 73% од плана), од чега је реализовано 46 пројеката 

и 19 мјера,  у износу  од  2.413.011 КМ (или 32 % од плана), или 22,6 % оствареног буџета, од 

чега 751.631 КМ чине буџетска средства или 7,1 %, затим  773.719 КМ кредитна средства или 7,3 

% кредит за санацију штета од поплава 245.890 КМ или 2,4 %, средства са нивоа ентитета 414.922 

КМ или 3,9  %, средства са нивоа државе 79.144 КМ или    0,1 %   и донаторска средства 147.705 

КМ или 1,4 %. 

Што се тиче изградње институционалних капацитета за ефикасно управљање развојем, општина је 

током 2015. године уградила послове за управљање развојем у Правилник о организацији и 

систематизацији радних мјеста, те усвојила ЛОД методологију за расподјелу буџетских средстава 

намијењених НВО сектору, што је допринијело квалитетнијој припреми пројеката и 

транспарентној расподјели буџетских средстава.   

 

Крајем 2018. године је успостављен Одсјек за развој као самостална организациона јединица која 

се приоритетно бави пословима управљања развојем. 

 

1. Методологија 

 

Стратегију интегрисаног развоја општине Котор Варош за период 2016-2020. године, израдио је 

Развојни тим Општине током 2015. године, у оквиру Пројекта интегрисаног локалног развоја 

(ИЛДП), који представља заједничку иницијативу Владе Швицарске и Развојног програма 

Уједињених нација (УНДП).  Ревидована Стратегија развоја општине  Котор Варош усвојена је  на 

редовној сједници Скупштине општине, одржаној дана 09.07.2016. године.  



Као оперативни инструмент за реализацију стратегије, општина је 2016.године  припремила 

трогодишњи план имплементације (1+2) 2016-2018., који се ажурира сваке наредне године, у којем 

се прва година усаглашава са буџетом а за остале 2 године се врши процјена буџетских средстава 

и вањских извора. Овај извјештај  се односи на имплементацију стратешких, односно секторских  

приоритетних пројеката у 2019. години, који се, по МиПРО методологији, планирају уз 

консултације са свим  актерима, пословног, јавног и невладиног сектора у заједници,  у свим 

фазама имплементације стратегије.  

Носилац израде трогодишњег Плана имплементације (1+2) као и извјештаја је Одсјек за развој (до 

2018.г. Јединица за управљање развојем у склопу кабинета начелника) уз консултације са 

члановим ОРТА, унутрашњих организационих јединица и јавних установа. Подаци о 

имплементацији стратегије за 2019. годину нису прикупљани  континуирано током цјелокупног 

периода на који се односи  овај извјештај, већ на основу података прикупљених од унутрашњих 

организационих јединица општинске управе на крају године. 

 

2. Стратешки циљеви и приоритети 

 

2.1. Визија 

 

Ревидованом Стратегијом развоја општине Котор Варош за период 2016.-2020. године, је током 

2015.године,  ревидована и дефинисана сљедећа визија: 

 

Котор Варош, град на Врбањи, 2020. године - омиљено пословно, 

туристичко и животно одредиште. 

Мјесто интензивног развоја малих предузећа и конкурентских производа у областима 

пољопривреде, туризма, дрвопрераде и прераде коже, са изграђеним и уређеним 

градским и сеоским подручјем, те средина гдје образовање и знање снажно доприносе 

привредном расту и повећању животног стандарда 

 

2.2. Стратешки циљеви 

 

Ревидованом Стратегијом развоја општине Котор Варош за период 2016-2020. године, 

реддефинисани су циљеви, од 4 су сведени на  3 стратешка циља, у оквиру којих су дефинисано 12 

секторских циљева. 

 

Стратешки циљ 1. Интензивиран развој малих предузећа и конкурентних пољопривредних, 

индустријских и туристичких производа., 

Стратешки циљ 2.  Унапрјеђена квалитета друштвеног живота заједнице и смањени ризици од 

катастрофа. 

Стратешки циљ 3. Заштићено и искориштено богато природно насљеђе у складу са еколошким 

принципима и принципима одрживог развоја 

2.3. Секторски циљеви 

 

Стратешки приоритети за развој општине су дефинисани у оквиру 3 сектора, економски развој, 

друштвени развој и сектор заштите животне средине. У оквиру ових сектора, дефинисано је 12  

циљева који доприносе реализацији стратешких циљева. 

 

Економски развој 

 

У економском сектору је дефинисан 1 стратешки циљ и 3 секторска циља: 

 

1.1. Унапријеђена пољопривредна производња и потакнут развој предузетничких и занатских 

фирми до 2020.г; 



1.2.Успостављено организовано пружање услуга у излетничком и другим облицима туризма до 

2020.г.; 

1.3.Побољшано пословање физичких и правних лица на подручју општине Котор Варош до 

2020.г.; 

 

Друштвени развој 

 

У друштвеном сектору су постављен 1 стратешка циљ са 5 секторских циљева: 

 

2.1. Побољшан квалитет путних комуникација до 2020.г.; 

2.2. Обезбјеђено квалитетно снабдијевање становништва  питком водом до 2020.г.; 

2.3. Смањени ризици од катастрофа до 2020.г.; 

2.4. Осигуран приступ културним, спортским и образовним услугама до 2020.г; 

2.5. Унапрјеђен приступ услугама здравствене и социјалне заштите до 2020.г 

 

Сектор заштите  животне средине 

 

У еколошком сектору је дефинисан 1 стратешки и 4 секторска циља: 

 

3.1. Смањен негативан утицај отпадних вода на животну средину и ријеку Врбању до 2020.г.; 

3.2. Смањен  негативан утицај одложеног чврстог отпада на животну средину до 2020.г.; 

3.3. Повећана енергетска ефикасност до 2020.г.; 

3.4. Унапређена заштита културно-историјског и природног насљеђа општине до 2020.г. 

 

3. Кључни планирани приоритети и фокуси за 2019.годину 

 

Планом за 2019.год. је било предвиђено укупно 88 пројеката, у вриједности 7.544.190 КМ. 

 

Кључни приоритети економског сектора 

 

У оквиру економског сектора, у 2019.години је планирано 14 пројеката, у вриједности 171.800 КМ. 

 

У складу са дефинисаним секторским циљевима, кључни приоритети развоја економског сектора 

за 2019. годину су били подршка пољопривредној производњи кроз подстицаје пољопривредним 

произвођачима и удружењима у области пољопривредне производње (сточари, воћари, лов и 

риболов, туризам), стварање повољног пословног амбијента за постојеће и привлачење нових 

инвеститора са акцентом на постинвестициону подршку инвеститорима.  

 

Општина је у 2017. години, учешћем у Програму цертификације општине BFC SEE са Привредном 

комором РС, инфраструктуре добила статус општине са повољним пословним окружењем. 

Унапријеђен је рад општинске управе кроз процес брзог доношења одлука, измјене регулационих 

планова, изградње потребне путне и комуналне инфрааструктуре, проводе се мјере подршке 

привредницима кроз погодности и олакшице приликом добијања дозвола за грађење за 

реализацију инвестиционих пројеката.  

 

У циљу идентификовања и  рјешавања отворених питања у пословању, кроз Пројекат 

постинвестиционе подршке инвеститорима, уз подршку Министарства за економске односе и 

регионалну сарадњу РС и Групације Свјетске банке, (од 2019.г. Министарства привреде и 

предузетништва РС), је настављена пракса заједничке посјете компанијама.  

 

Кључни приоритети друштвеног сектора 

 

У оквиру друштвеног сектора је планирано 68 пројеката, у вриједности  7.170.890 КМ. 

 

У складу са дефинисаним секторским циљевима, кључни приоритети друштвеног сектора за 2019. 

годину су били израда пројектне документације, модернизација путева, мостова, улица и јавне 

расвјете,  реконструкција водоводне мреже, водоводи у руралним подручјима, повећање 



капацитета изворишта и изградња новог објекта зграде локалне управе. Такође је приоритет дат 

пројектима невладиног сектора кроз примјену успостављених  транспарентних процедура за 

расподјелу буџетских средстава по јавном позиву уз примјену усвојене Лод методологије као и 

подршка за програмске активности у раду удружења (област спорта и рекреације, екологије, 

удружења жена и дјеце са посебним потребама, избјегла и расељена лица, вјерских заједница и 

др). У приоритету су били пројекти обнове инфраструктуре оштећене у поплавама у мају 

2014.године, кроз обезбјеђење и реализацију кредитних средства за ову намјену. Приоритет у овом 

сектору је и даље било проширење водоводне мреже према Забрђу, изградња постројења за  

пречишћавање отпадних вода као и прикупљање, селекција и одвоз комуналног отпада, како би се 

спријечило загађивање воде и околине. Пројекти и мјере на смањењу ризика од катастрофа су 

стални приоритет. Пружена је подршка у рјешавању инфраструктуре,  стамбеног  збрињавања 

борачких категорија, повратника, избјеглих и расељених лица и социјално угожених особа.  

 

Кључни приоритети сектора заштите животне средине 

 

 Секторским планом животне средине је обухваћено 6 пројеката, у вриједности 201.500 КМ. 

 

У сектору заштите животне средине за 2019. годину кључни приоритети су били заштита 

изворишта, уклањање дивљих депонија, израда еколошке документације, израда АП енергетске 

ефикасности, изградња канализационе мреже, уређење корита и обала на ријеци Врбањи у циљу  

заштите од поплава кроз изградњу обалоутврде, заштита природног и културно- историјског 

наслеђа и др. пројекти.  

 

  3.1. Осврт на  реалиазцију приоритетних пројеката и оквира за њихово финансирање 

обухваћених Планом имплементације 2019-2021 годину. 

 

За трогодишњи плански период 2019-2021. године укупно је планирано 138 пројеката, од чега се 

један број  пројеката односи на наставак раније започетих, а остали пројекти су започели у 2019. 

години. Посматрајући по развојним секторима за период 2019-2021. године, у склопу економског 

сектора је укупно планирано 21 пројекат, у друштвеном сектору 94 пројекта, те у сектору заштите 

животне средине 23 пројекта. За реализацију 138 пројеката, трогодишњим планом је планирано 

укупно 13.277.824 КМ, од тога из властитих извора 2.852.664 КМ,  из екстерних 10.425.160 КМ, 

што показује да је приликом планирања највећи дио средстава планиран из екстерних извора. Од 

тога је у 2019.г. планирано 88 КМ, у вриједности 7.544.190 КМ, од чега из  буџета 1.296.964 КМ, 

из екстерних извора 6.247.226 КМ. 

 

Што се тиче извора екстерног финансирања, најзначајнији планирани извори за период 2019-2021. 

године су била средства Владе РС, средства Владе Србије, Министарства пољопривреде 

шумарства и водопривреде, грант-средства Воде Српске, кредитна средства емисије обвезница, 

кредитна средства хитног опоравка од поплава и средства међународних организација. Како би 

искористила могућности за привлачење средстава из екстерних извора, општина је током 

претходног периода, кроз реализацију одобрених пројеката, остварила добру сарадњу са  

финансијерима и имплементаторима  (УНДП/ИЛДП, СИДА/СДЦ, УНХЦР, УСАИД,  Ворлдвижн, 

Мозаик). У наредном периоду се очекује наставак сарадње и реализација нових пројеката 

стамбеног збрињавања и рада на побољшању статуса дјеце из најрањивије категорије, јачање 

улоге и капацитета мјесних заједница. Општина ће и даље финансирати припрему пројектно-

техничке документације за приоритетне инфраструктурне пројекте,  уредити грађевинско 

земљиште на локацији Стрелиште, изградити потребну комуналну инфраструктуру, уредити јавне 

површине, унаприједити рад локалне управе кроз примјену процедура и изградњу новог објекта а 

све у циљу постинвестиционе подршке постојећим инвеститорима и стварање услове за 

потенцијалне нове инвеститоре.  

  

3.2. Преглед имплементације Стратегије у извјештајној 2019.години 

 

Планом имплементације за 2019 годину  је обухваћено 88 развојних пројеката  укупне вриједности 

7.544.190 КМ. Остварени буџет у 2019. години је износио 10.660.755 КМ. У 2019. години је 

реализовано укупно  65 пројеката и мјера (или 73% од плана), од чега је реализовано 46 пројеката 

(2.138.709 КМ) и 19 мјера (274.302 КМ)  у укупном износу  од  2.413.011 КМ (или 32 % од плана), 

или 22,6% оствареног буџета, од чега 751.631 КМ чине буџетска средства или 7,1 %, затим  



773.719 КМ кредитна средства или 7,6 % кредит поплаве 245.890 КМ или 2,4%, средства са нивоа 

ентитета 414.992 КМ, или 3,9 % средства са нивоа државе 79.144 КМ или 0,1%  и донаторска 

средства 147.705 КМ или 2,1 %. 

Од планираног броја пројеката је укупно  реализовано 65 пројеката и мјера од чега је дјелимично  

завршено  8 пројеката у износу 812.063 КМ, а потпуно је завршено 57 пројеката и мјера (или 65% 

од плана) у износу од  1.600.948 КМ. Укупна реализација планираних пројеката у плану 

имплементације у 2019. години је  остварена у износу од  2.413.011 КМ.  

Из буџета је реализовано 751.631 КМ, из кредита 1.019.609 КМ и донаторска средства  су повучена 

у  износу од 494.066 КМ. 

 

Када је ријеч о финансијској реализацији, буџет је планиран  у износу од 8.600.000 КМ, а ребаланс  

је планиран у износу од 11.100.000 КМ а остварен у износу од 10.660.755 КМ или 96% од 

ребаланса буџета. Остварени су приходи и примици у износу од 10.869.600 КМ, а остварени 

расходи и издаци у износу од 10.660.755 КМ. Учешће реализованих пројеката  финансираних из 

буџета и кредита износи 1.771.240 КМ што износи  16,6 % оствареног буџета, док учешће 

пројеката реализованих само из буџетских износи 7,1% .  

 

У економском сектору је реализовано 9 пројеката/мјера подршке пољопривредним произвођачима 

(малинари, сточари, пчелари, пластеници, ратари), изради планске документације  и изградњи 

приступне инфраструктуре за привреднике, у вриједности 64.400 КМ, употпуности финансирано 

из буџета. 

 

У друштвеном сектору је реализовано 50 пројеката у вриједности  2.118.097 КМ од чега из буџета 

651.203 КМ, из кредита 773.719 КМ (изградња зграде локалне управе), из кредитних средстава за 

санацију штета од поплава 102877 КМ (2 путне дионице) и реконструкцију водоводне и 

проширење канализационе мреже (2 улице у градском подручју), из средстава ентитета 364.949 

КМ, из средстава са државног нивоа 79.144 КМ и из донаторских средстава је финансирано 

146.205 КМ.  

(грант средства за Дјечији вртић, суфинансирање 2 заједничка приоритета  мјесних заједница 

(купалиште Брана и Лед расвјета на пјешачкој стази уз ријеку Врбању), опрема-књиге ШЦ, 

библиотека). 

 

У сектору заштите животне средине реализовано је 6  пројекта у вриједности 230.514 КМ, 

финансирани  из буџета 36.028 КМ, из кредита за санацију штета од поплава 143.013 КМ (за 

фекалну канализацију у центру на потезу од општине  и испод пословних објеката), из средстава 

Воде РСниво ентитета 49.973 КМ (санацију шеталишта и изградњу обалоутврде) и донаторских 

средстава 1.500 КМ,  као и   мјере енергетске ефикасности (планинарски дом и Дјечији вртић).   

 

У 2019.години су реализовани капитални пројекти који су планирани у Плану капиталних 

инвестиција  за 2019.г., који су такође  били укључени у оперативни план стратегије за 2019., који 

доприносе остварењу сва три секторска циља и вриједносно су исказани у прегледу реализације 

стратегије. Реализовани капитални пројекти су деатаљно приказани у табеларном прегледу 

Извјештаја о реализацији Плана капиталних инвестиција за 2019. годину. 

 

У 2019.години је реализовано укупно 39 пројеката од чега  највећи број пројеката (20),  чини путна 

инфраструктура и мостови, изградња и реконструкција објеката, пројекти канализације, водоводи, 

обалоутврда и лед расвјета, пројекти уређења јавних површина, туристичке инфраструктуре из 

области екологије.   

  

У структури реализованх пројеката према изворима финансирања, поред мјера подршке и 

инфраструктурних пројеката који су финансирани употпуности из буџета, значајни су пројекти 

који су  суфинансирани једним дијелом из буџета а већим дијелом донаторским средствима. 

Пројекат санације штета од поплава који се финансира из кредита Свјетске банке по програму 

Хитног опоравка од поплава је завршен. Значајан је пројекат "Јачања улоге МЗ у БиХ" у оквиру 

кога је за општина аплицирала на 2 заједничка инфраструктурних пројекта, који су реализовани у 

2019.години, Лед расвјета на пјешачкој стази уз ријку Врбању и Уређење купалишта Брана, за које 

су обезбијеђена грант средства донатора у износу  38.000 КМ. Ради се о заједничким 

инфраструктурним пројектима  које су мјесне заједнице одабрале као заједнички приоритет на 

форумима грађана које је суфинансирала општина и УНДП. 



 

Из буџета, кредитних средстава, грант средстава и средстава виших нивоа власти су финансирани 

значајни инфраструктурни пројекти, локални путеви, расвјета, изграђена обалоутврда, изграђена 

игралишта, примијењене мјере енергетске ефикасности на јавним објектима и др пројекти, од 

којих издвајамо значајније пројекте. 

• Из кредитних средстава намијењених за санацију штета од поплава реализовано је 4 пројеката  

у вриједности 245.890 КМ, од чега  у 2019 г.је реализован Пут Ободник-Кукавице,  Пут 

Забрђе-Шибови-Товладић-спој Маг пут, Санацију стазе Трг-Пролекс и канализација 

• Из средстава виших нивоа власти су реализовани пројекти: Изградња водовода до Забрђа 3 

фаза, одобрена  средства Министарства за људска права и избјеглице БиХ, пројекти путне 

инфраструктуре и реконструкције објеката  

• у оквиру пројекта "Јачање улоге МЗ у БиХ " који финансира СИДА и СДЦ, из донаторских 

средстава у износу 38.000 КМ, су суфинасирани  пројекти Лед расвјета на пјјешачкој стази уз 

Врбању и Уређење купалишта Брана, за које је општина издвојила 30% средства за 

суфинанирање. 

• Из средстава ЈУ Воде Српске је извршена санација десне обале ријеке Врбање у вриједности 

49.539 КМ; 

• Средствима Владе РС и Републике Србије су реализовани пројекти Асфалтирање путева у 

Масловарама, замјена крова и столарије на  објектима Народне библиотеке и Основне школе у 

Масловарама;  

• Донаторским средствима је дограђен објекат Дјечијег вртића и замијењена столарија; 

• Завршен је пројекат изградње мртвачнице и гаража у  Дома здравља 30.000 КМ 

• Из буџетских средстава су финснирани пројекти путне инфраструктуре, расвјете и санација 

објеката (објекти јавних установа, игралишта), израда пројектне документације за 

инфраструктурне пројекте, локални водоводи, путеви.  

• Поред наведених пројеката  започетза је реализација значајне инвестиције Изградње зграде 

локалне управе, у 2019. реализовано из кредитних средстава 747.359 КМ. 

 

У оквиру 19 стратешких мјера пружена је подршка у сва три сектора, у износу од 274.302 КМ.  

 

Најзначајније су мјере реализоване у 2019.години: Подршка раду пољопривредних удружења и 

појединцима (пластеници, ратарство, субвенције по јавном позиву, 11  сточари: говеда, овце, козе,  

1, пчелари) подршка раду спортских организација на подручју општине, Подршка  спортским и 

културним манифестацијама (подржано 13 УГ од којих су  2 жене, 2 oмладина, 1 дјеца ометена у 

развоју, 1 хуманитарно УГ, 2 предузетника, 5 УГ), Подршка удружењима грађана: 6 УГ и 1 МЗ (12 

манифестација: 1 УГ жене /3 маниф./, 2 омлад. организације /3 маниф/, 1 еко /2 маниф/, 1 ЛУ/1 

маниф/, 1 пензионери /1 маниф/, 1 МЗ /1 маниф./, 1 синдикат /1маниф/); Подршка осталим 

организацијама: (3 акције добровљно давања крви, 3 ОШ , 1 УГ,  1 корисник, 1 УГ, 1 породица, 3 

вјерске заједнице-уређење сале, парохијског дома и гријање, 7-обиљежавање датума, реновирање 

канцеларија удружења, 6 МЗ (интервенције 1 мост, 2 пута, 2 игралишта, 1 водовод, 1 табла) 1. 

Грабовица-огласне табле и сандучићи - за све МЗ, 2. Шипраге, мост Радахова, 3. Врбањци -пут 

Зебе, надстрешница, 4. Масловаре (одбојкашко игралиште, 5.  Забрђе - игралиште), 6. Вагани -

локални путеви). 

 

Реаализација наведених мјера доприноси остварењу циљева 1.1. и 2.4.3. 

 

ЗАКЉУЧЦИ И ПРЕПОРУКЕ 

 

- Анализирајући показатеље развоја привреде и развоја инфраструктуре, може се 

закључити да су у претходном периоду углавном реализовани пројекти путне и 

комуналне инфраструктуре, лед расвјете, санација и уређење обалоутврде, са 

приоритетом на санацију штете од поплава; 

- Tакође су реализовани пројекти и мјере у области пољопривреде,  промовисању 

погодности за инвестирање и унапређењу пословног амбијента;  

- Пружена је значајна подршка у изградњи капацитета и суфинансирању приоритета 

(инфраструктурни пројекти) у мјесним заједницама; 



- Планирати у буџету средства за подстицај развоја привреде и пољопривреде (развој 

предузетништва) који би се реализовали кроз програме подршке; 

- Такође постоји потреба да се у наредном периоду више пажње усмјери на промовисање  

погодности општине за нове инвестиције, промовисање слободних пословних простора и 

грађевинских локација,  промовисање квалитета живота, отворености и спремности 

локалне управе да подржи нове пројектне идеје које ће допринијети остварењу 

постављених циљева и бољем животу грађана; 

- За успјешну реализацију планираних а нереализованих пројеката, неопходно је 

предузети све потребне мјере и активности на тражењу доступних извора финансирања, 

посебно у области пољопривреде, производњи здраве хране, стављањем у функцију 

Агроцентра који би подржао пољоривредну прозводњу кроз складиштење, откуп и 

приступ тржишту; 

- Потребно урадити енергетски преглед објеката како би се утврдила вриједност мјера које 

је потребно предузети да би се постигла потребна енергетска ефикасност објеката; 

- Примијенити у пракси успостављене  процедуре за континуирано планирање, праћење, 

вредновање и имплементацију стратегије развоја; 

-  За квалитетнију анализу реализације оперативног плана имплементације стратегије и 

постигнућа секторских циљева, потребно је у наредном периоду користити алате за праћење 

имплементације Стратегије који су препоручени током евалуације и уграђени у ревидовани 

документ, а у складу са процедурама за планирање, праћење, вредновање и извјештавање  

(ППВИ),( Алати Мало Апис, СМИ табеле); 

- Радити на јачању капацитета запослених на припреми кавлитетних пројеката и праћењу јавних 

позива за повлачење средстава из вањских извора; 

- Наставити са провођењем мјера опремања и јачања капацитета јавних служби у циљу смањења 

ризика од катастрофа; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Општина Котор Варош                         

ПРЕГЛЕД реализације стратегије у 2019.години 

Стр. 

циљ 
Назив пројекта Опис/резултат Буџет  2019 

Кредит 

EIB 

Кредит 

поплаве 
Ентитет Држава 

Јавна 

предузећа 

Приватни 

извори 
IPA Донатори Остало 

Укупно                                   

KM 

С 1, СЦ 

1.1 

1.1.1.2.Мјера: 

Подршка развоју 

пластеничке 

производње (2016-

2020)  

До 2020. најмање 5 

пољопривредних 

произвођача који производе 
поврће у заштићеном 

простору пласирају своје 

производе директно на 
локално тржиште или  путем 

кооперантских уговора. 1 

пластеници, ратарство 700 
КМ) 

700 

                  700 

С 1, СЦ 

1.1 

1.1.1.3. Мјера: 
Подршка развоју 

сточарства -објекти, 

стада (2016-2020)  

До 2020. најмање 50 

газдинства која се баве 
сточарством врше пласман 

произведеног млијека и 

меса. а. (субв. По 
јавном.позиву 11  сточари : 

говеда, овце, козе 8800КМ)  

8.800 

                  8.800 

С 1, СЦ 

1.1 

1.1.1.4. Мјера: 

Подршка  развоју 
пчеларства (2016-

2020) 

До 2020. најмање 10 

произвођача меда врши 

пласман својих производа 
директно на локалном 

тржишту или путем 

кооперантских уговора 
(субвенција по јавном 

позиву 1 , пчелари, 500КМ) 

500 

                  500 

С 1, СЦ 

1.1 

1.1.1.5. Мјера: 
Подршка развоју 

воћарства -  

едукација, подизање 
нових засада (2016-

2020) 

До 2020.г. најмање 12 

произвођача воћа врши 
пласман својих производа 

директно на локалном 

тржишту или путем 
кооперантских уговора. 

(субв. По јавном позиву, 5 

воћари-јабука, аронија, 
ораси 3.300КМ) 

                       

3.300 

                  3.300 

  

Н. Подршка 
пољопривредницима-

правна лица 

  

3.000 

                  3.000 
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С 1, СЦ 

1.2 

1.2.1.1. Мјера: 

Подршка развоју 
излетничког туризма 

(2016-2020) 

До 2020.г. регистрована 
најмање 2 нова пружаоца 

туристичких услуга (жута 

буква) 

1.000 

                  1.000 

С 1, СЦ 

1.2 

1.2.2.1.Пројекат: 

Уређење излетишта 

Парк природе Руика 
(2016-2020) 

До 2020. Парк природе 

Руика посјети најмање 200 
излетника годишње.( ТО 

10.000, Руика, Стари град) 
10.000 

                  10.000 

С 1, СЦ 

1.2 

1.2.2.3.Пројекат: 

Уређење излетишта-

купалишта Брана 
(2018-2020) 

До 2020.г. излетиште-

купалиште Брана посјети 

најмање 200 излетника на 

годишњем 
7.180 

              17.000   24.180 

С 1, СЦ 

1.3 

1.3.1.1.Пројекат: 

Унапређење 
повољног пословног 

окружења увођењем 

БФЦ стандарда (2016-
2018) 

До 2018.г. смањено вријеме 

рјешавања захтјева 
инвеститора за помоћ 

општинске администрације 

за 10% у односу на 
2016.г(веб дизајн, комисија, 

превод) Подршка ВХАМ 

пројекат 

13.000 

                  13.000 

С 2, СЦ 

2.1 

2.1.1.3.Пројекат: 

Израдити пројекат 
саобраћајне 

сигнализације (2018) 

До 2018. године донесена 

одлука о прихватању 
пројекта саобраћајне 

сигнализације од стране 

Општине.                       (у 
2018 набавка саобраћајних 

знакова  234КМ и кућних 

бројева 2.077КМ, у 2019.г. 
набавка и постављање 

саобраћајних знакова 10926 

КМ и кућних бројева 1576 
КМ, опрема шеталиште 416 

КМ ) 

12.918 

                  12.918 

С 2, СЦ 

2.1 

2.1.2.1. Пројекат: 

Наставак 

асфалтирања улица на 
Новом насељу Баре 

(2017-2020)  

До 2020. године унапрјеђена 

покривеност путних 
комуникација новим 

асфалтом  за најмање 1 

насељено мјесто и 600 

домаћинстава.  

13.013 

                  13.013 
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С 2, СЦ 

2.1 

2.1.2.4.Модернизација 

пута Масловаре-
Лауши 775 м 

завршетак (2017-

2018), 1. дионица 

390м 

До 2017. године унапрјеђена 
покривеност путних 

комуникација новим 

асфалтом  за најмање 1 
насељено мјесто и ___ 

домаћинстава. План 390м + 

...м, 2018 40808,73 

944 

    46.215             47.159 

С 2, СЦ 

2.1 

2.1.2.6.Модернизација 

пута Забрђе-Ново 

Село  630 м (2017-
2018) 

До 2017. године унапрјеђена 

покривеност путних 
комуникација новим 

асфалтом  за најмање 1 

насељено мјесто и ____ 
домаћинстава.              (Рез 

59996 из 2018, 

асфалтирано___м) 

  

    59.996             59.996 

С 2, СЦ 

2.1 

2.1.2.9.Асвалтирање 

приступног пута Дому 
здравља Св 

Пантелејмон и 

паркинга (2017-2018) 

До 2017. године унапрјеђена 
покривеност јавних 

површина асфалтом, 

приступ здравственој 
установи                          

30.992 

                  30.992 

С 2, СЦ 

2.1 

 Н1-Пут Старе (Баре) 
Масловаре (2018) 

Асфалтирано х m пута 6.692 

                  6.692 

С 2, СЦ 

2.1 

Н3-Вукове њиве-
Брежђе 60м (2018) 

Асфалтирано 60 m пута 

5.851 

                  5.851 

С 2, СЦ 

2.1 

Н4-Вукове њиве-
Раштани-Запони 65м 

(2018) 

Асфалтирано 65 m пута 

1.048 

    58.406             59.454 

  
(н6)Пут Центар 
Врбањци 166 м 

Асфалтирано 166 м 
15.474 

                  15.474 

  
(н7)н. Пут Доње 

Липље - Зеленика 

Асфалтирано __ м 
35.998 

                  35.998 

С 2, СЦ 

2.1 

Н 17 Слатина (2 
дионице 171 м) (2018) 

Асфалтиране двије дионице  
86 м и 85 м) 

5.991 

                  5.991 

С 2, СЦ 

2.1 

Н 18 Вагани-Засеље 

560m (2018) 

Асфалтирано двије дионице 

350 м и 210m пута 
21.514 

                  21.514 

С 2, СЦ 

2.1 

Н22 Пут ДОбодник-
гробље Кукавице 500 

м (2018) 

Асфалтирано 500 m пута 

1.358 

  45.066               46.424 
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С 2, СЦ 

2.1 

Н 26 Пут Забрђе-

Шибови-Товладић- 

дионица Мост 
Шибови-спој М4 БЛ-

Добој  (2018) 

Асфалтирано 495 m пута 

3.122 

  57811               60.933 

С 2, СЦ 

2.4 

Н28 Библиотека 

Котор Варош-
санација (2018)  

Обезбијеђени услови за 

очување књижног фонда (х 

књига) и одржавање 
различитих скупова - 

промоција 

2140 

    78.516             80.656 

С 2, СЦ 

2.4 

Н29 ОШ П.П.Његош 

(2018)  

Побољшани услови за 
извођење наставног процеса 

за х ученика и х наставног 

особља 

  

    50.000             50.000 

С 2, СЦ 

2.4 

Н30 ФК Младост-

зграда (2018)  

Побољшани услови за рад 
фудбалског клуба Младост 

(х спортиста и спортских 

радника) 

1905 

    44.941             46.846 

С 2, СЦ 

2.2 

2.2.1.2.Пројекат: 

Изградња водовода 
Забрђе - дионица 

град-Подбрђе (2017-

2020)  прва фаза 

До 2020.г. најмање  200 
додатних домаћинстава 

прикључено је на градску 
водоводну мрежу. 

3545 

      79.144           82.689 

С 2, СЦ 

2.2 

2.2.1.4. Пројекат: 

реконструкција и 

санација водовода 
Шипраге (2017) 

У 2017 години санирано и 

реконструисано ...м 
водоводне мреже са 

...прикључака  

  

                  0 

С 2, СЦ 

2.2 

Н20 Базен за воду -
санација Г. Масловаре 

(2018) 

За Х домаћинстава 
обезбијеђено снабдијевање 

питком водом 10.408 

                  10.408 

С 2, СЦ 

2.4 

2.4.1.6. Санација и 

проширење 

капацитета Дјечијег 
вртића "Лариса 

Шугић" (2017) 

Створени услови за повећан 

број дјеце корисника 
предшколске установе за 10 

%                                                                  

План 2018.г. 20.997 КМ 

  

              26.841   26.841 

С 2, СЦ 

2.4 

Н. Зграда локалне 
управе (2018-2019) 

Унапређен рад локалне 

управе (реализ 781899 

(радови, рушење)план 

2.800.000 из кредита план  у 
2020.г. (1.383.528 

рез+1.555.352 недостаје) 

  

747.359                 747.359 

С 2, СЦ 

2.4 

Н. Мјера: Опремање 

општинске управе 

Опрема 80272, инвентар 

15.900, програм фук 6786 
29.350 

              75.364   104.714 
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С 2, СЦ 

2.4 

Спортска дворана 

(2018)-уређење и 

гријање 

Побољшани услови за 
бављење спортом и 

одржавање манифестација 7.008 

                  7.008 

С 2, СЦ 

2.4 

2.4.3.1. Мјера: 
Подршка раду 

спортских 

организација на 
подручју општине 

(2016-2020) 

До 2020.г. израђени планови 
и програми рада за најмање 

10 спортских клубова.                              
8.350 

                  8.350 

С 2, СЦ 

2.4 

2.4.3.2. Мјера: 

Подршка  спортским 
и културним 

манифестацијама 

(2016-2020) 

До 2020.г. успостављен и 

усвојен програм одржавања 
спортских и културних 

манифестација.                  
13.840 

                  13.840 

С 2, СЦ 

2.4 

Н. Мјера: Подршка 

НВО и спортским 
организацијама за 

пројекте (ЛОД) 

План 20189 г. 20000КМ ј 
позив за сп и НВО  13 УГ ( 2 

ж, 2 oмл, 1 дјеца ометена у 

развоју, 1 хуманит. , 2 
предуз., 5 УГ) 

20.000 

              6.000   26.000 

С 2, СЦ 

2.4 

Н. Мјера: Подршка 
удружењима грађана 

Подржан и унапређен рад х 

удружења грађанаПодржан и 
унапређен рад х удружења 

грађана        6 УГ и 1 МЗ (12 

манифестација: 1 УГ жене, 3 
маниф., 2 омлад. 

организације, 3 маниф, 1 

еко- 2 маниф 1 ЛУ-1 маниг, 
1 пензионери-1маниф, 1 мз-

1маниф, 1 синдикат-1маниф) 

6.675 

                  6.675 
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Н Подршка осталим 

организацијама 

(ООЦК, вјерске, 
борачке, МЗ, 

образовне и помоћ 

социјално угроженим 

категоријама 

3 акције добр давања крви, 3 
ОШ (Масловаре, Котор 

Варош и Шипраге), 1 праз., 1 

УГ, 1 корисника, 1 УГ, 1 
породица, 3 вјерске зај., 

(спц, ВИЗ, Б Мајдан) сала, 

парох дом, гријање, 7-обољ. 
датума, реновирање 

канцел,арија удружења, 6 

МЗ (1 мост, 2 пута, 2 
игралишта, 1 водовод, 1 

табла) 1.Грабовица (520KM-

огласне табле и сандучићи), 

2.Шипраге (мост Радахова 

400 КМ) 3.Врбањци (пут 

Зебе 300KM, надстрешница 
1.500KM), 4.Масловаре 

(одбојкашко играл.  

1000KM),  5.Забрђе 
(иралиште 350 KM), 

6.Вагани (путеви 500KM)  

56.200 

                  56.200 

  

Н. Програмске 
активности - 

МОЗАИК 

3 вјерске зај., 
5.000 

                  5.000 

  

Н. Подршка 

најрањивијој дјеци 

општине К. Варош 

ЦК ворлд вижн 

2.500 

                  2.500 

  

(Н32)Н. 

Комплементарна 

подршка за 
обезбјеђење основних 

извора зараде у 

оквиру регионалног 
стамбеног програма 

18 корисника помоћи за 

одржив повратак (косилице, 

мотокултиватори, 
пластеници, стока, 

запослење) реал 48000 КМ, 

план за 2019 18000 КМ) 

12.031 

                  12.031 

С 3, СЦ 

3.1 

3.1.2.2. Пројекат: 
Изградња 

канализационе мреже-
секундарна 

канализација Крак 3-7 

и прикључци (2016) 

Најмање 335 домаћинстава 

прикључено на 
канализациону мрежу до 

2016. године.              

  70.119               70.119 

С 3, СЦ 

3.3 

3.3.2.3.Пројекат: 

"Наш дом има 
енергију", 

Планинарски дом 

Грабовачка Ријека 
(VIA DINARIKA) 

(2017) 

рехабилитација 

планинарског смјештаја дуж 
зелене стазе-повећање 

смјештајних капацитета и 

уштеда енергије (17+8 
лежајева, камин централно 

гријање, замјена столарије)           

1.000 

              1.500   2.500 
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С 2, СЦ 

2.1 

(Н35)Н. 

Асфалтирање путева 

и улица (урбани дио 

и МЗ) 

  

0 

                  0 

С 2, СЦ 

2.1 

(Н36)Н. Уређење 

јавних површина у 

градском подручју 

  

0 

                  0 

  

(Н37)Н. Изградња 

канализационе 

мреже К. Варош 

  

  

                  0 

С 2, СЦ 

2.1 

(Н38) Н. Пут 

Вигошта 

  

9.998 

                  9.998 

С 2, СЦ 

2.2 

(Н39) Н. Водовод 

Вагани -Ескићи 

План за 2020  је 13.023 

КМ(6201КМ за Вагане и 

6821,Рез 2019 из буџета,    

                  0 

  

(Н40) Н. 

Суфинансирање 

пројеката (МЗ, 

УНДП и др.) 

Садржано у купалишту 
Брана и Лед расвјети 

0 

                  0 

С 2, СЦ 

2.1 

(Н42)Н. Изградња 

локалног пута 

Стојановићи (МЗ, К. 

Брдо) 

  

9.999 

                  9.999 

  

(Н43) Н. Доградња 

градског водовода до 

насеља Плане 

План за 2020 је 9996 КМ, рез 
из 2019 

0 

                  0 

  

(Н44) Н. Завршетак 

радова на објекту 

Дјечији вртић 

  

22.750 

                  22.750 

  

(Н45) Н. Уређење 

гаража и 

мртвачнице у Дому 

здравља 

Реализ 26360 КМ из  
Суфицита из 2018 

29.185 

                  29.185 

  

(Н46) Н. Туристичка 

инфраструктура у 

градском подручју 

(Руика, Бјелине, 

Стари град) 

  

10.000 

                  10.000 
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С 2, СЦ 

2.1 

(Н47) Н. Санација 

пута ОШ 

Грабовачка ријека - 

засеок Крчићи 

(Грабовица) 

  

5.163 

                  5.163 

С 2, СЦ 

2.2 

(Н48) Н. Санација 

водовода у засеоку 

Божичковићи 

(Масловаре) 

  

4.966 

                  4.966 

С 2, СЦ 

2.2 

(Н49) Н. Санација 

базена за воду у 

засеоку Кузмићи 

(Грабовица) 

  

4.967 

                  4.967 

  

(Н50) Н. Купалиште 

Васин Вир (МЗ 

Врбањци) 

 План за 2020 5989 КМ,рез 
2019   

                  0 

С 2, СЦ 

2.1 

(Н51) Н Пут 

Масловаре-
Стевановина 

  

54.206 

                  54.206 

С 2, СЦ 

2.1 

(Н52) Н Пут Камен-Д 

Борци 

  
50.960 

                  50.960 

С 2, СЦ 

2.1 

(Н53) Н Улица Кнез 

Михајлова,  

68636 из 2019 

101.175 

                  101.175 

С 3, СЦ 

3.1 

(Н54) Н Шеталиште 

стаза-трг 

  
3.935 

  72894               76.829 

  

(Н55) Н Лед  расвјета-

шеталиште Стаза -

мост Котор 

 форум грађана,  суф прој мз   

6615 

              21.000   27.615 

С 3, СЦ 

3.1 (Н56) Н Обалоутврда  

  
1772 

    49.973             51.745 

  
(Н57)Н Просторни 

план 

  
550 

                  550 

1 мјера 

? 

цср   1454                   1.454 

дв   5000                   5.000 

сшц   8143                   8.143 

библ   9126                   9.126 

С 2, СЦ 

2.1 

Р1 Мост Момићи-
Дубочај 

  
  

    17892             17.892 

С 3, СЦ 

3.1 

Р2 Пропусти 
Ковачићи-Вечићи 

  
  

    8983             8.983 
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С 3, СЦ 

3.1 

Н 58 Пропусти 
Бољанићи-Вагани 

(поплаве) 

 Рез 2019 из поплава 1949 
КМ  

0 

                  0 

С 3, СЦ 

3.1 

Р 3  Канализација 

фекална-Јосифа 
Панчића 

   План за 2020 је 1890 

резервисано из 2019, 10349 

реализ  10349 

                  10.349 

С 3, СЦ 

3.1 

Р 4 Канализација 
фекална-Николе 

Пашића 

 Суфицит из 2018  

18972 

                  18.972 

С 2, СЦ 

2.1 
Н  Пут Баштина 

 Реал Слатина 5991 КМ  рез. 

2018, план Баштина  за 2020 

су рез ср из 2019, износ 
40666 КМ  

  

                  0 

С 2, СЦ 

2.1 

Н 59 Пут Бодњик-Д 

Ободник 

 План 2020 је 10840, рез 2019  

  

                  0 

С 2, СЦ 

2.1 

Н 59 Пут Шипраге-

Керле  

 Рез. Ср. У 2019 у износу 

34.978 план за 2020,     

                  0 

С 2, СЦ 

2.1 

N 60 Приступни пут 
Микановићи 

 План 12424 КМ 2020, рез из 
2019    

                  0 

с2 

Н 61 Вањско уређење 
платоа испред зграде 

локалне управе 

 План у 2020 , 300.000, 

100.000 из буџета, 200.000 из 

кредита, Реал.  26.360 KM из 
кредита обвезнице  

  

26360                 26.360 

С 3, СЦ 

3.1 

Н 62 Вањска 
водоводна мрежа, 

фекална и оборинска 

канализација зграде 
локалне управе 

 План у 2020 ,  100.000 из 

буџета,   

  

                  0 

С 2, СЦ 

2.4 

Н 63 Опремање зграде 

локалне управе( у 

2021) 

 у 2021 години 300.000 KM 

из буџета    

                  0 

  Укупно 
  751.631 773.719 245.890 414.922 79.144     0 147.705   2.413.011 

                            

        Број: 01-022-10/20 

       Датум:  16.07.2020. године 

             Котор Варош                                                                                                                                       ПРЕДСЈЕДНИК 

                                                                                                                                                           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                                                                                                    ИбрахимПалић,с.р.



 

     

Р.бр                                                        САДРЖАЈ                                                          Стр 

 

1. Правилник о пријему у радни однос и стручном оспособљавању 

приправника у Општинској управи Општине Котор Варош 

 

     1 

2. Сагласност      4 

 

3. Извјештај о реализацији Годишњег плана имплементације Стратегије 

интегрисаног развоја општине Котор Варош за 2019.годину 

     4 

   

   

 

 


