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На основу  члана 82. став 2. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник 

Републике Српске", број:  97/16 и 36/19), члана 87. Статута Општине Котор Варош 

("Службени гласник Општине Котор-Варош", број: 10/17) и члана 109. и 110. 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 02.03.2021. 

године  д о н о с и 

 

ПРОГРАМ РАДА 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КОТОР  ВАРОШ ЗА 2021. ГОДИНУ 

 

У В О Д 

Општина је основна територијална јединица локалне самоуправе. Да би остварила своју 

Уставом и Законом утврђену улогу и обезбједила на свом подручју провођење Устава и 

Закона, неопходно је обезбједити функционисање локалних органа власти. 

За извршавање Уставом и Законом утврђених обавеза и што ефикасније функционисање 

локалне самоуправе, неопходно је годишње планирање рада Скупштине општине као 

највишег законодавног органа власти на подручју Општине.  

Програм рада Скупштине општине обухвата разматрање свих оних питања из надлежности 

Општине, која су од битног значаја за задовољавање потреба грађана  и остваривање 

њихових права и извршавање  грађанских обавеза регулисаних Уставом, законима, као и 

подзаконским актима и одлукама које доноси Скупштина општине и њени органи, а на 

основу закона.  

Скупштина општине Котор Варош у 2021. години своју активност и активност локалних 

органа власти усмјериће  на:   

- Досљедно провођење Устава и закона,  

- Ефикаснији рад локалних органа власти , 

- Одржавање и изградњу комуналне инфраструктуре на подручју општине, 

- Функционисање образовања, здравства, културе и физичке културе, 

- Друга питања од значаја за грађане општине Котор Варош, која се појаве као актуелна. 
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На реализацији наведених активности радиће Скупштина општине, начелник општине, 

надлежни органи општинске управе , радна тијела Скупштине општине, као и други органи, 

организације и институције које дјелују на подручју општине. 

Начелник општине, други предлагачи материјала и обрађивачи, дужни су да се придржавају 

датих рокова и да своје програме рада ускладе са овим Програмом. 

Програм рада остаје отворен током цијеле године за све образложене приједлоге, примједбе 

и сугестије  од интереса за грађане, установе, институције и друге субјекте. 

Разрадом планираних задатака утврђује се рок за достављање материјала Стручној служби 

Скупштине општине, носиоци припреме материјала (обрађивачи) и вријеме разматрања 

наведених питања. 

Програм рада обухвата три групе питања: 

- нормативно-правног карактера, 

- извјештајно-информативног карактера, 

- програмско-развојног садржаја. 

            

 I ТРОМЈЕСЕЧЈЕ 

            1. Одлука о утврђивању просјечне коначне грађевинске цијене по 1 м2 за 

израчунавање висине ренте за градско грађевинско земљиште у 2021. години 

   ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за стамбено-комуналне послове    

   ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине 

   РОК:                 10. јануар  2021. године 

 

2. Одлука о вриједности бода за плаћање комуналне накнаде у 2021. години 

   ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за стамбено-комуналне послове    

   ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине 

   РОК:                 10. јануар  2021. године 

 

3. Програм рада ЈУ Центар за социјални рад Котор Варош за 2021. годину 

   ОБРАЂИВАЧ: Центар за социјални рад Котор-Варош 

   ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине 

   РОК:                10. фебруар 2021. године 

 

4. Програм рада ЈУ Центар за културу, спорт и информисање Котор Варош за 2021. 

годину 

   ОБРАЂИВАЧ: ЈУ Центар за културу, спорт и информисање Котор Варош 

   ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине 

   РОК:                10. фебруар 2021. године 

 

5. Програм рада Туристичке организације општине Котор Варош за 2021. годину 

   ОБРАЂИВАЧ: Туристичка организација општине Котор Варош 

   ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине 

   РОК:                10. фебруар 2021. године 

 

6. Програм рада Агенције за локални економски развој општине Котор Варош за 2021. 

годину 

   ОБРАЂИВАЧ: Агенција за локални економски развој 

   ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине 
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      РОК:                10. фебруар 2021. године 

 

7. Програм утрошка намјенских средстава од водних накнада 

      ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду 

      ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине 

      РОК:                 10. фебруар 2021. године 

 

            8. Програм о одржавању локалних и некатегорисаних путева на подручју 

општине Котор Варош за 2021. годину 

               ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за стамбено-комуналне послове    

               ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине 

               РОК:                 10. фебруар 2021. године 

 

9. Програм уређења грађевинског земљишта за 2021. годину 

                ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за стамбено-комуналне послове 

 ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине 

 РОК:                 10. фебруар 2021. године 

10. Програм чишћења и одржавања јавних површина на подручју мјесних  заједница 

за 2021. годину   

                ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за стамбено-комуналне послове 

                ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине 

                РОК:                 10. фебруар 2021. године 

 

11. Програм чишћења и одржавања јавних површина на подручју града Котор Варош 

за 2021. годину 

    ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за стамбено-комуналне послове 

                 ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине 

   РОК:                 10. фебруар 2021. године. 

 

12. Програм утрошка намјенских средстава од издатих пољопривредних сагласности 

         ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду  

                 ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине 

         РОК:                 10. фебруар 2021. године 

 

13. Програм утрошка намјенских средстава од издатих концесија 

         ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду  

                  ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине 

         РОК:                 10. фебруар 2021. године 

 

14. Годишњи план о утрошку намјенских средстава од накнаде за продају шумских 

дрвних сортимената 

         ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду  

                 ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине 

         РОК:                 10. март 2021. године 

 

15. Информација о стању јавне безбједности на подручју општине Котор Варош у 2020. 

години 
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      ОБРАЂИВАЧ: Станица јавне безбједности Котор Варош 

      ПРЕДЛАГАЧ:  Начелник општине 

      РОК:                  10. март 2021. године 

 

16. Информација о газдовању шумама на подручју општине Котор Варош у  

2020. години 

      ОБРАЂИВАЧ: ЈПШ "Шуме Републике Српске", ШГ "Врбања" Котор Варош 

      ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине 

      РОК:                 10. март 2021. године 

 

 17. Информација о раду спортских организација са прегледом утрошка финансијских 

средстава у 2020. години 

      ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за друштвене дјелатности 

      ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине 

      РОК:                 10. март  2021. године 

 

18. Информација о реализацији Програма рада Скупштине општине Котор Варош за 

2020. годину 

     ОБРАЂИВАЧ: Стручна служба СО-е  

     ПРЕДЛАГАЧ: Предсједник Скупштине 

     РОК:                10. март  2021. године 

 

19. Информација о додјели субвенција у области пољопривреде, сточарства и 

воћарства на подручју општине Котор Варош за 2020. годину 

   ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду  

   ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине 

   РОК:                10. март 2021. године 

 

20. Извјештај  о раду Борачке организације са финансијским показатељима 

   ОБРАЂИВАЧ: Борачка организација 

   ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине 

   РОК:                10. март 2021. године 

 

   21. Програм рада  ЈЗУ Дом здравља „Свети Пантелејмон“ Котор Варош за 

2021. годину 

  ОБРАЂИВАЧ: ЈЗУ Дом здравља „Свети Пантелејмон“ Котор Варош 

  ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине 

  РОК:                10. март 2021. године 

 

22. Финансијски план ЈЗУ Дом здравља „Свети Пантелејмон“ Котор Варош за 2021. 

годину 

   ОБРАЂИВАЧ: ЈЗУ Дом здравља „Свети Пантелејмон“ Котор Варош 

   ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине 

   РОК:                10. март 2021. године 

 

II ТРОМЈЕСЕЧЈЕ 

 23. Информација о пословању ЈП „ДЕП-ОТ“ д.о.о. Бањалука у 2020. години 
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 ОБРАЂИВАЧ: ЈП „ДЕП-ОТ“ д.о.о. 

 ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине  

             РОК:                 10. април 2021. године 

 

 24. Извјештај о раду ЈУ Народна библиотека Котор Варош за 2020. годину са 

финансијским показатељима 

    ОБРАЂИВАЧ: Народна библиотека Котор Варош  

    ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине 

    РОК:                 10. април 2021. године 

 

25. Извјештај о раду Јавне установе "Центар за културу, спорт и информисање" Котор 

Варош за 2020. годину са финансијским показатељима 

     ОБРАЂИВАЧ: ЈУ "Центар за културу, спорт и информисање" Котор Варош 

     ПРЕДЛАГАЧ:  Начелник општине 

     РОК:                  10. април 2021. године 

 

26. Извјештај о раду Центра за социјални рад Котор Варош за 2020. годину са 

финансијским показатељима 

     ОБРАЂИВАЧ: Центар за социјални рад 

     ПРЕДЛАГАЧ:  Начелник општине 

     РОК:                 10. април 2021. године 

27. Извјештај о пословању  ЈЗУ Дом здравља "Свети Пантелејмон" Котор Варош за 

2020. годину  са финансијским показатељима 

     ОБРАЂИВАЧ: ЈЗУ Дом здравља "Свети Пантелејмон" Котор Варош 

     ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине  

     РОК:                 10. април 2021. године 

 

28. Извјештај о раду и активностима Територијалне ватрогасне јединице Котор 

Варош за 2020. годину 

      ОБРАЂИВАЧ: Територијалне ватрогасне јединице Котор Варош  

      ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине  

      РОК:                 10. април 2021. године 

 

29. Извјештај о раду управних и надзорних одбора у установама и предузећима чији је 

оснивач Скупштина општине Котор Варош 

      ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за друштвене дјелатности 

      ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине 

      РОК:                 10. април  2021. године 

 

30. Одлука о усвајању годишњег плана капиталних инвестиција општине Котор 

Варош за 2021. годину 

     ОБРАЂИВАЧ: Одсјек за развој 

     ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине 

     РОК:                10. мај 2021. године 

 

31. Одлука о усвајању плана капиталних инвестиција општине Котор Варош за 

период 2020-2024. године 



 
 БРОЈ 3/21 „СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ КОТОР ВАРОШ“ Страна 6 

 

 ОБРАЂИВАЧ: Одсјек за развој 

                ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине 

                РОК:                10. мај 2021. године 

 

32. Годишњи план имплементације Стратегије развоја општине Котор Варош за 

2021.годину 

 ОБРАЂИВАЧ: Одсјек за развој 

                ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине 

                РОК:                10. мај 2021. године 

 

33. План имплементације Стратегије развоја општине Котор Варош 2021-2023. 

године 

 ОБРАЂИВАЧ: Одсјек за развој 

                ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине 

                РОК:                10. мај 2021. године 

 

             34. Одлука о усвајању извјештаја о извршењу буџета Општине Котор Варош 

за 2020. годину 

            ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за финансије 

 ПРЕДЛАГАЧ:  Начелник општине 

     РОК:                  10. мај 2021. године 

 

35. Извјештај о раду начелника Општине у 2020. години 

       ОБРАЂИВАЧ: Кабинет начелника општине  

       ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине 

       РОК:                 10. мај 2021. године 

 

36. Извјештај о раду Општинске управе Општине Котор Варош у 2020. години 

      ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за општу управу 

      ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине 

      РОК:                 10. мај 2021. године 

 

37. Информација о стању у области запошљавања на подручју општине Котор Варош 

у 2020. години 

      ОБРАЂИВАЧ: Завод за запошљавање ПЈ Котор Варош 

      ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине  

      РОК:                 10. мај 2021. године 

 

            38. Информација о раду невладиног сектора на подручју општине Котор Варош 

са прегледом утрошка финансијских средстава из буџета општине за 2020. годину 

     ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за друштвене дјелатности 

     ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине 

      РОК:                 10. мај 2021. године 

 

39. Информација о стању и одржавању локалних и некатегорисаних путева на 

подручју општине Котор Варош за 2020. годину 

               ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за стамбено-комуналне послове 
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                ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине 

                РОК:                 10. мај 2021. године 

 

           40. Информација о спровођењу Одлуке о комуналном реду у 2020. години  

       ОБРАЂИВАЧ: Одсјек за инспекцијске послове и комуналну полицију 

                  ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине 

       РОК:                 10. мај 2021. године 

 

41. Информација о условима и начину кориштења јавне расвјете на општинском 

територијалном подручју са приједлогом мјера 

       ОБРАЂИВАЧ: Одсјек за инспекцијске послове и комуналну полицију 

                  ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине 

       РОК:                 10. мај 2021. године 

    

           42. Извјештај о раду Туристичке организације општине Котор Варош за 2020. 

годину  са финансијским показатељима 

                 ОБРАЂИВАЧ: Туристичка организација општине Котор Варош 

                 ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине  

      РОК:                 10. мај 2021. године 

 

43. Извјештај о раду Агенције за локални економски развој општине Котор Варош за 

2020. годину са финансијским показатељима 

                 ОБРАЂИВАЧ: Агенција за локални економски развој 

                 ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине  

      РОК:                 10. мај 2021. године 

 

44. Информација о условима и начину одвијања превоза путника на подручју општине 

Котор Варош у 2020. години 

       ОБРАЂИВАЧ: Одсјек за инспекцијске послове и комуналну полицију 

                  ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине 

       РОК:                 10. јун 2021. године 

 

45. Информација о извршеном упису ученика на подручју општине Котор Варош за 

школску 2021/22 годину 

 ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за друштвене дјелатности 

                 ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине 

 РОК:                10. јун 2021. године 

 

46. Информација о реализованој прољетној сјетви, условима и припремама  за жетву 

стрвних жита у 2021. години  

 ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду  

                 ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине 

 РОК:                 10. јун 2021. године 

 

47. Извјештај о реализацији Плана капиталних инвестиција општине Котор Варош 

за 2020.годину 

 ОБРАЂИВАЧ: Одсјек за развој 
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                ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине 

                РОК:                10. јун 2021. године 

 

48. Извјештај о реализацији Плана имплементације Стратегије развоја општине 

Котор Варош за 2020.годину 

 ОБРАЂИВАЧ: Одсјек за развој 

                ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине 

                РОК:                10. јун 2021. године 

 

III ТРОМЈЕСЕЧЈЕ 

49. Извјештај о раду службе цивилне заштите Котор Варош за 2020. годину 

                   ОБРАЂИВАЧ:  Самостални стручни сарадник за послове цивилне заштите 

        ПРЕДЛАГАЧ:  Начелник општине 

              РОК:                 10. јул 2021. године 

 

50. Информација о спровођењу Одлуке о условима и начину кориштења јавних 

паркиралишта у градском подручју у 2020. години 

 ОБРАЂИВАЧ: Одсјек за инспекцијске послове и комуналну полицију 

                 ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине 

 РОК:                 10. јул 2021.године 

 

51. Информација о стипендирању ђака и студената на подручју општине Котор Варош 

у 2021. години 

 ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за друштвене дјелатности 

                 ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине 

 РОК:                 10. јул 2021. године 

 

52. Информација о развојним програмима у земљи и региону, услови и могућности 

учешћа општине Котор Варош  

 ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду  

                 ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине 

 РОК:                 10. јул 2021. године 

 

53. Информација о пословању привредних субјеката општине Котор Варош за 2020. 

годину са приједлогом мјера за побољшање стања  

 ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду  

                 ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине 

                 РОК:                 10. јул 2021. године 

 

ПАУЗА У  ЗАСЈЕДАЊУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ (Август 2021. године) 

54. Програм зимског одржавања путева на подручју општине Котор Варош 

               ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за стамбено-комуналне послове 

               ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине 

               РОК:                 10. септембар 2021. године  

 

55. Извјештај о оствареним приходима и извршеним расходима буџета општине Котор 

Варош за период 01.01.-30.06.2021. године 
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   ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за финансије 

  ПРЕДЛАГАЧ:  Начелник општине  

   РОК:                 10. септембар 2021. године 

  

           56. Информација о снабдијевању питком водом из градског водовода и 

квалитету воде у 2020. години           

 ОБРАЂИВАЧ: КП „Бобас“ а.д. Котор Варош  

                ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине 

                РОК:                10. септембар 2021. године 

            

           57. Информација о одвозу смећа у 2020. години           

 ОБРАЂИВАЧ: КП „Бобас“ а.д. Котор Варош  

                ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине 

                РОК:                10. септембар 2021. године 

 

58. Извјештај о пословању Комуналног предузећа "Бобас"а.д. Котор Варош у 2020. 

години са финансијским показатељима     

         ОБРАЂИВАЧ: Комунално предузеће "Бобас" а.д. Котор Варош 

                   ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине  

               РОК:                 10. септембар 2021. године 

 

59. Годишњи програм рада Дјечијег вртића "Лариса Шугић" Котор Варош за радну 

2021/22 годину 

                 ОБРАЂИВАЧ: Дјечији вртић "Лариса Шугић" Котор Варош 

                 ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине  

      РОК:                 10. септембар 2021. године 

 

60. Извјештај о раду Дјечијег вртића "Лариса Шугић" Котор Варош за радну 2020/21 

годину са финансијским показатељима за календарску 2020. годину 

                 ОБРАЂИВАЧ: Дјечији вртић "Лариса Шугић" Котор Варош 

                 ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине  

      РОК:                 10. септембар 2021. године 

 

IV ТРОМЈЕСЕЧЈЕ 

 

62. Информација о безбједности саобраћаја на подручју општине Котор Варош 

 ОБРАЂИВАЧ: Одсјек за инспекцијске послове и комуналну полицију 

                 ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине 

 РОК:                 10. октобар 2021. године 

 

63. Информација о реализацији програма рада васпитно-образовних установа на 

подручју општине Котор Варош на крају школске 2020/21 године 

 ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за друштвене дјелатности 

                 ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине 

 РОК:                 10. октобар 2021. године 
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64. Информација о оствареним инвестицијама у 2020. години и инвестицијама у току 

у привредном и јавном сектору општине Котор Варош  

            ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду  

            ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине 

            РОК:                 10. новембар 2021. године 

 

65. Приједлог Одлуке о буџету Општине Котор Варош за 2022. годину 

 ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за финансије 

 ПРЕДЛАГАЧ:  Начелник општине 

      РОК:                  15. децембар 2021. године 

 

66. Програм рада Скупштине општине Котор Варош за 2022. годину 

            ОБРАЂИВАЧ: Стручна служба Скупштине општине 

            ПРЕДЛАГАЧ:  Предсједник Скупштине општине 

            РОК:                  15. децембар 2021. године  

              

67. Одлука о утврђивању пореске стопе за опорезивање непокретности на подручју 

општине Котор Варош у 2022. години 

       ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за финансије 

 ПРЕДЛАГАЧ:  Начелник општине 

       РОК:                 15. децембар 2021. године 

68. Одлука о висини вриједности непокретности на подручју општине Котор Варош за 

потребе утврђивања пореза на непокретности у 2022. години 

       ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за стамбено-комуналне послове 

 ПРЕДЛАГАЧ:  Начелник општине 

       РОК:                 15. децембар 2021. године 

 

Поред питања наведених у Програму, а која чине основу за рад, Скупштина општине ће 

разматрати и друга питања која произилазе из закона и других прописа, као и питања која 

се у свакодневној активности општинских органа појаве као актуелна, а у надлежности су 

Скупштине општине.   

 

 

Број: 01-022-58/21                                                                ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 02.03.2021. године    СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

           Абид Ковачић, с.р. 
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 На основу члана 195. став 3. Закона о водама  ("Службени гласник Републике 

Српске", број: 50/06, 92/09, 121/12 и 74/17). члана 39. Закона о локалној самоуправи 

("Службени гласник Републике Српске”, број: 97/16 и 36/19), и члана 36. Статута Општине 

Котор Варош,("Службени гласник Општине Котор Варош" број 10/17), Скупштина 

општине Котор Варош на сједници одржаној дана 02.03.2021. године доноси  

 

П Р О Г Р А М 

КОРИШТЕЊА СРЕДСТАВА ПОСЕБНИХ ВОДНИХ  НАКНАДА 

ЗА 2021. ГОДИНУ  

 

I 

Овим програмом  утврђују се начин коришћења средстава добијених од наплате водних 

накнада, а која се према Закону о водама издвајају по сљедећим основама: 

 

- Накнаде за захватање површинских и подземних вода и то по основу захватања 

воде за пиће, односно јавно снабдјевање водом, 

- Накнаде за производњу електричне енергије добијене кориштењем 

хидроенергије, 

- Накнаде за заштиту вода коју плаћају власници транспортних средстава која 

користе нафту и нафтне деривате као погонску енергију, 

- Накнаде за испуштање отпадних вода, 

- Накнаде за наводњавање, 

- Накнаде за узгој рибе, 

- Накнаде за друге намјене воде за људску употребу, 

- Накнаде за индустријске процесе, укључујући и термоелектране, 

 

II 

Планирана средства од посебних водних накнада за 2021. годину износе  59.000,00 КМ. 

 

III 

 Приходи прикупљени од посебних водних накнада у буџету општине Котор Варош  

за 2021. годину биће намјенски утрошени према сљедећем плану: 

 

а) Регулисање површинских вода на територији општине Котор Варош усљед великих 

падавина или зачепљења постојећих одводних канала  ................... 29.500,00 КМ 

 

в)Трошкови рада и функционисање јавног комуналног предузећа  „Бобас“  Котор 

Варош.................................................................................................................... 29.500,00 КМ. 

 

IV 

 Надлежно одјељење ће у складу са законским прописима везано за реализацију 

појединих планираних пројеката и на основу Закона о јавним набавкама и других 

подзаконских аката Општине Котор Варош, реализовати предметне пројекте из 

предложеног Програма уз координацију и праћење намјенског утрошка ових средстава од 

посебних водних накнада, од стране Министарства пољопривреде, шумарства и 

водопривреде РС и надлежних институција. 
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V 

Овај програм ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику 

Општине Котор Варош“, а примјењиваће се од 01.01.2021.године. 

 

 

Број: 01-022-59/21                                                                            ПРЕДСЈЕДНИК  

Дана: 02.03.2021. године                                                   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                  Абид Ковачић, с.р. 

 

3 

 

 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  02.03.2021. године,  донијела је : 

 

П Р О Г Р А М 

санације и одржавања локалних и некатегорисаних путева на подручју општине  

Котор Варош за 2021. годину 

 

I)  ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

          Овим Програмом планирана је санација локалних и некатегорисаних 

путева, као и улица у насељу  на подручју општине Котор Варош  и то:  

- Рјешавање одводње оборинских вода на свим путним правцима, 

- Израда насипа каменим материјалом за санацију оштећења коловозне 

конструкције путева са макадамским застором, 

- Санација оштећења на путевима са асфалтним застором, 

- Реконструкција дотрајалог горњег строја дрвених мостова на путевима. 

  

Приоритет код одржавања  путева и санације мостова имају путни правци за 

насељена мјеста са већим бројем становника. 

Поред  планираних активности санације интервентно ће се санирати путни 

правци или мостови код којих дође до већих оштећења у току године иако нису 

обухваћени  овим Програмом. 

II) ПРИОРИТЕТИ САНАЦИЈЕ ЛОКАЛНЕ ПУТНЕ  МРЕЖЕ  У МЈЕСНИМ 

ЗАЈЕДНИЦАМА  НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ  КОТОР ВАРОШ 
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             А) П у т е в и  

                  

      Мјесна заједница Котор Варош: 

 -   Пут: Котор Варош - Вагани, дионица Котор Варош - Равне у дужини од 7,00 km, 

-   Пут: Котор Варош - Доња Баштина, дужине 2,00 km, 

-   Пут: Котор Варош - Горња Баштина, дужине 2,50 km, 

-   Пут: Котор Варош - Ново Село, дужине 3,50 km, 

-   Вишевице - Зубовићи - Гламочаци, дужине 4,50 km, 

-   Путеви у насељу  Слатина, дужине 1,50 km, 

-   Путеви у насељу  Баштина, дужине 2,60 km , 

-   Путеви у насељу  Плане, дужине 2,00 km, 

-   Путеви у насељу Котор у дужини од 1,50 km, 

-   Путеви у насељу Коториште у дужини од 2,00 km, 

-   Пут: Котор Варош - Билице - Тешићи, дужине 6,50 km, 

             -   Пут: Соколине - Лазићи - Равни сто, у дужини од 3,00 km. 
           -   Све улице са макадамским застором на градском подручју, у дужини од 12,00 

km. 

            Мјесна заједница Забрђе: 

-     Пут: Забрђе - Присоје - Подосоје, у дужини од 6,50 km, 

-     Пут: Забрђе - Товладић - Поповац (граница општине), дужине 6,00 km, 

-     Пут: Свињара поток, дужине 4,50 km, 

-     Пут Читлук, дужине 2,50 km,        

- Пут: Присоје - Милојчићи - Подосоје, дужине 1,50 km,          

- Пут Присоје - Вранић - Равне, у дужини од 4,00 km,              

- Пут: Забрђе - Ново Село, дужине 1,50 km,                                              

- Пут Роково, дужине 0,50 km, 

- Пут Горњи Шибови, дужине 2,50 km, 

- Пут Кобаш у дужини од 1,50 km, 

- Пут: Јасички мост Милановића раскршће, у дужини од 2,50 km, 

- Пут: Товладић -  Липовац, дужине 2,00 km,  

- Пут: Товладић - Рашчебрдо, у дужини од 2,00 km,   

- Пут: Товладић - Ћосићи, у дужини од 0,20 km,                 

- Прикључни путеви  Центар Забрђа и Подбрђа, укупне дужине 2,50 km. 

 

            Мјесна заједница Вагани:                                                                                         

- Пут: Котор Варош - Вагани, дионица Равне - Вагани у дужини од 5,00 km, 

- Пут: Вагани - Варјаче - Ћуковац, у дужини од 7,00 km, 

- Пут: Вагани - Синкићи - Бујићи - Крпићи - Чаврићи, дужине 3,00 km, 

- Пут: Вагани - Столићи - Горњи Јолџићи, дужине 4,50 km,  

- Пут: Вагани - Каруповићи, дужине1,50 km,        

- Пут: Вагани - Доњи Хадровци, дужине 1,00 km,      

- Пут: Вагани - Бољанићи - Црква Јаворани, дужине 4,50 km, 

- Пут: Вагани центар - Горњи Вагани - Вученовићи, дужине 4,00 km,   

- Пут: Варјаче - Звијерци, дужине 0,50 km,  

- Пут: Варјаче - Шкорићи, у дужини од 2,50 km, 

- Пут: Радоњићи, дужине 2,00 km,                                                          
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- Пут: Глог - Јарчиште - Горњи Хадровци, дужине 2,50 km,   

- Пут: Бољанићи - Црнићи, дужине 1,50 km, 

- Пут: Бољанићи - Чолићи, дужине 0,50 km, 

- Пут: Варјаче - Звијерци, дужине 1,00 km, 

- Пут: Засеље - Лукићи, дужине 0,50 km. 

                                                       

            Мјесна заједница Врбањци:                                                                                      

- Пут: Врбањци - Савићи, дужине 6,00 km,   

- Пут: Дабовци - Купрешаци, дужине 3,50 km, 

- Пут: Купрешаци - Вакуфци - Доцићи - Мајсторовићи - Савићи, дужине 4,00 km, 

- Пут: Дабовци - Новаци - Савићи, дужине 4,50 km, 

- Пут: Дабовци - Доњи Ободник, дужине 2,50 km, 

- Пут: Дабовци - Лиховићи, дужине 1,00 km, 

- Пут: Дабовци - Ћејвани, дужине 1,00 km, 

- Пут: Врбањци - Доње Липље, дионица Врбањци - Крушчице у дужини од 10 

km, 

- Пут: Врбањци - Сакани - Сердари, дужине 2,50 km, 

- Пут: Ханифићи, дужине 1,50 km,  

- Пут: Врбањци - Вечићи - Доњи Растик, дужине 7,50 km, 

- Пут: Доњи Врбањци - Метлићи - Горњи Растик, дужине 7,00 km, 

- Пут: Врбањци - Вечићи - Стаза, дужне 8,00 km, 

- Пут Хрваћани - школа Хрваћани, дужине 1,00 km, 

- Пут: Билановића поток - Дукићи - Бенцузи - Хрваћани - Тепићи, дужине 3,50 

km, 

- Пут: Смајловићи-Постоље, дужине 2,50 km, 

- Пут уз Поље у Вечићима, у дужини од 0,50 km, 

- Приступни пут школи у Врбањцима, дужине 0,30 km, 

- Прикључни путеви  центар Врбањци у дужини од 3,50 km. 

 

            Мјесна заједница Ободник: 

- Пут: Дабовци - Бодњик дужине 3,00 km, 

- Пут: Вукове њиве - Горњи Ободник, дужине 2,00 km, 

- Пут: Орахова - Цуркићи, дужине 2,00 km, 

- Пут: Ободник - Камен - Борци, дужине 6,50 km,  

- Пут: Ободник - Дворишта, дужине 2,00 km,    

- Прикључни путеви центар Ободник, укупне дужине 2,00 km.                                                                                                              

 

            Мјесна заједница Масловаре:         

- Пут: Масловаре - Борци, дужине 7,00 km, 

- Пут: Баре - Гарићи - Долина, дужине 6 km, 

- Пут: Масловаре - Раштани - Беблук - Запон - Вукове њиве, дужине 6,00 km, 

- Пут: Раштани - Кузмићи - Језерка, дужине 2,00 km, 

- Пут: Вукове њиве - Жврна, дужине 1,50 km, 

- Путеви у насељу: Лауши, укупне дужине 6,00 km, 

- Путеви у насељу: Раштани, укупне дужине 3,00 km, 

- Пут: Масловаре - Колона - Лауши, дужине 3,50 km,                                                                                  

- Пут: Колона - Божичковићи, дужине 3,50 km,  
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- Пут: Буџак - Старе Масловаре, дужине 2,00 km, 

- Пут: Лакићи - Старе Масловаре до гробља, дужине 3,50 km, 

- Пут: Смиљићи - Бунићи, дужине 0,80 km, 

- Пут: Језерка - Бодњик, дужине 1,00 km, 

- Пут: Буџак - Мјешакуше, укупне дужине 1,80 km,  

- Пут: Брежђе - Јовановићи, дужине 0,50 km 

- Прикључни путеви  центар Масловаре, укупне дужине 2,00 km. 

 

Мјесна заједница Грабовица: 

- Пут: Грабовачка ријека, дужине 4,00 km, 

- Пут: Грабовачка ријека - Тодоровићи, дужине 1,00 km, 

- Пут: Грабовица центар - Црква - засеок Перишићи, дужине 1,20  km, 

- Пут: Микановићи - Српска Дубока, дужине 3,00 km,        

- Пут: Лујићи, дужине 3,00 km, 

- Пут: Грабовачка ријека - засеок  Пеленгићи, дужине 1,50 km, 

- Пут: Маљева, дужине 5,00 km,  

- Пут: засеок Мирковићи, дужине 0,50 km,  

-     Пут: Каламанде - Дулићи, дужине 2,00 km,  

- Пут: Каламанде - гробље  Каламанде, дужине 0,50 km, 

- Пут: Кузмићи, дужине 0,50 km, 

- Грабовица школа - Ђекановићи, дужине, 0,50 km, 

- Прикључни путеви  центар Грабовица, укупне дужине 2,00 km. 

 

           Мјесна заједница Шипраге: 

- Пут: Шипраге - Ћорковићи - Зловарићи, дужине 12 km, 

- Пут: Фодоловићи, дужине 2,50 km,  

- Пут: Звечај, дужине 1,00 km, 

- Пут: Демићи, дужине 4,00 km,  

- Пут: Шипраге - Керле, дужине 5,00 km,   

- Пут: Терзићи - Горње Шипраге - Селачка, дужине 5 km, 

- Пут: Керкези, дужине 2,00 km, 

- Пут: Стопан, дужине 3,00 km, 

- Пут: Садика поток, дужине 2,50 km, 

- Пут: Врбово, дужине 1,50 km, 

- Пут: Пејићи, дужине 1,00 km, 

- Пут: Зухрићи, дужине 3,00 km, 

- Пут: Лозићи, дужине 2,50 km,  

- Пут: Лопача - Гелићи, дужине 3,00 km,        

- Пут: Трновац - Селачка , дужине 5,50 km,  
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-     Пут: Улички поток - Бурча, дужине 5,00 km,                  

-     Пут: Улички поток - Траљићи, дужине 5,00 km, 

-     Пут: Балин до - Грич, дужине 2,00 km, 

-     Пут: Дунићи, дужине 2,50 km,  

-     Пут: Вревићи, дужине 1,50 km,  

-     Пут: Казићи, дужине 1,50 km. 

                                     

      Мјесна заједница Крушево Брдо:                                                                                           

- Пут: Растанак - Новаковићи - Градина, дужине 4,00 km, 

- Пут: К. Брдо - Подводе - Пилиповина, дужине 4,50 km, 

- Пут: Чуднић поток, дужине 2,00 km, 

- Пут: Ковачевићи - Мујановићи, дужине 3,00 km,  

- Пут: Црепов, дужине 2,00 km,                                                                                    

- Пут: Паливук, дужине 3,00 km. 

 

Мјесна заједница Липље: 

-     Пут: Зеленика - Манастир у дужини од 6,00 km, 

-     Пут: Доње Липље - Петровићи у дужини од 3,00 km,  

-     Пут: Врбањци - Доње Липље, дионица Крушчице - Доње Липље у дужини од 10 

km, 

-     Пут: Горње Липље - Божићи у дужини од 2,50 km, 

-     Пут: Кнежевића поток - Томићи у дужини од 4,00 km, 

-     Пут: Симуновићи у дужини од 5,50 km, 

-     Пут: Пејаковићи у дужини од 3,00 km. 

 

 Б) М о с т о в и            

-     Санација  горњег строја на три дрвена моста на путу Зеленика - Манастир,  

      МЗ-а Липље, 

- Санација горњег строја на два моста на путу: Шипраге - Ћорковићи, МЗ-а 

Шипраге,  

- Санација горњег строја на  мосту на путу: Лопача  - Гелићи, МЗ-а Шипраге, 

- Санација горњег строја на  мосту на пут: Крушево Брдо - Подводе - 

Пилиповина, МЗ-а Крушево Брдо. 

 

III) ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

          Овај програм ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном 

гласнику општине Котор Варош.   

 

  

Број:  01-022-61/21                              ПРЕДСЈЕДНИК  

            Датум: 02.03.2021.  године.                                           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                     Абид Ковачић,с.р. 
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На основу члана 77. став 2. Закона о уређењу простора и грађењу Републике Српске 

(„Службени гласник РС“, број: 40/13, 2/15, 106/15, 3/16, 104/18 и 84/19), члана 39. став 2. 

алинеја 7. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС“,број 97/16 и 36/19), члана 

4. став 3. Правилника о обрачуну накнаде трошкова уређења градског грађевинског 

земљишта („Службени гласник Републике Српске“, број: 34/14 - пречишћен текст) члана 

20.,21. и 22. Одлуке о уређењу простора и грађевинском земљишту-пречишћени текст 

(,,Службени гласник општине Котор Варош”, број: 8/16) и члана 36. Статута  Општине  

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

општине Котор Варош, на сједници одржаној 02.03.2021. године,  д о н о с и 

 

П Р О Г Р А М 
УРЕЂЕЊА ГРАДСКОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 

ОПШТИНЕ КОТОР ВАРОШ ЗА 2021. ГОДИНУ 

 

УВОД 

 Програм уређења грађевинског земљишта доноси се за 2021. годину, а обухвата 

уређење градског грађевинског и осталог грађевинског земљишта општине Котор Варош. 

 Програм уређења обухвата уређење грађевинског земљишта, улагање у припрему и 

изградњу комуналних објеката од значаја за општину. Програм се заснива на условима и 

рјешењима садржаним у законима, одлукама и другим прописима и планским актима 

којима се уређује област грађења и уређења грађевинског земљишта. 

 Овим Програмом ближе се утврђују подручја која ће се уређивати у програмском 

периоду, динамика уређења, врста и обим уређења земљишта, висина накнаде за уређење 

грађевинског земљишта, мјерила за њено утврђивање и носиоци провођења програма. 

 

I  ПОДРУЧЈЕ КОЈЕ СЕ УРЕЂУЈЕ 

 Овај Програм доноси се за урбано подручје  Котор Вароша  и обрађује подручја  

градског  грађевинског земљишта (дефинисано по  зонама) и осталог грађевинског 

земљишта  општине Котор Варош . 

 

II   ДИНАМИКА УРЕЂЕЊА 

Ред. број:                                                О П И С                        Одобрено буџетских средстава  

                                                                                                                       план 2021. год.(у КМ) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Расходи за текуће одржавање путева  и мостова 325.000,00 

Расходи за тек.одрж. комуналне инфраструктуре 5.000,00 

Расходи за тек.одрж.саобраћајне сигнализације 5.000,00 

Расходи за текуће одржавања уличне расвјете 40.000,00 

Расходи за уређење простора (рушење објеката)-4127 28.000,00 

Издаци за изградњу и прибављање зграда и саоб.објеката 10.000,00 

Издаци за изградњу и прибављање инфраструктуре 

(вод.канализ.расвјета) 75.000,00 

Издаци за изградњу и прибављање путне инфраструктуре (нак.шуме) 70.000,00 

СВЕУКУПНО          

                                                                                                                                       558.000,00 
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III   ВРСТА И ОБИМ УРЕЂЕЊА ЗЕМЉИШТА 

 Уређење грађевинског земљишта обухвата: 

 

1.  Припремање земљишта у сврху изградње, што подразумијева: 

     - накнада за претварање пољопривредног у грађевинско земљиште, 

     - трошкови прибављања земљишта и земљишно – књижни  препис, 

     - геодетски планови, 

      -просторно – изведбени планови, 

     - локацијска документација,  

     - пројекти комуналних  грађевина и инсталација, 

     - рушење  објеката, 

     - санација  земљишта, 

     - измјештање  комуналних грађевина и инсталација, 

     - накнада за усјеве и засаде, 

     - накнаде  за објекте и пресељења, 

     - замјенски станови,  

     - остали трошкови у припремању  земљишта и 

     - оперативна  кординација у припремању земљишта. 

 

2.  Опремање грађевинског земљишта,  подразумијева: 

     а) Изградња комуналних објеката и инсталација за заједничко и индивидуално  

кориштење што обухвата: 

         - изградња саобраћајница: улица у насељу  и приступних путева, примарног или 

секундарног карактера (од макадама и асфалта), гдје је то предвиђено програмом а према           

регулационом плану, 

         - изградња јавне расвјете,   

         - изградња водоводне мреже,  

         - изградња фекалне  канализационе мреже,  

         - изградња оборинске канализационе мреже, 

         - изградња  електро мреже.          

 

IV   НАКНАДА ЗА УРЕЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 

       И МЈЕРИЛА ЗА ЊЕНО УТВРЂИВАЊЕ 

 Накнада за уређење грађевинског земљишта обухвата стварне трошкове припремања 

и опремања грађевинског земљишта, односно стварне трошкове планиране изградње 

комуналне и друге инфраструктуре и уређења јавних површина према спроведбеном 

документу просторног уређења који се односи на подручје предметне изградње или према 

урбанистичком плану јединице локалне самоуправе, стручном мишљењу и урбанистичко – 

техничким условима, до доношења спроведбеног документа просторног уређења, 

израчуната по квадратном метру корисне површине укупно планираних објеката. 

 Накнаду за уређење грађевинског земљишта плаћају инвеститори грађевина које се 

граде на земљишту које се уређује или дјелимично уређује, по просјечној цијени уређења 

на корисну површину објекта који се гради, према следећим мјерилима:  

 

1.  Припремање земљишта у сврху изградње 

        -израда планске документације ............. 1,31 КМ /м2  корисне површине грађевине, 

        -оперативна кординација ....................... 0,50 КМ/м2  корисне површине грађевине  
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             Овим програмом утврђена је накнада за припремање земљишта у сврху изградње за  

подручје општине на основу Одлуке о уређењу простора и грађевинском земљишту 

(„Службени гласник општине Котор Варош“, број 8/16). 

 Планира се израда регулационих планова за што шири обухват и за више насељених 

мјеста на подручју општине, а средства за те намјене ће се обезбиједити једним дијелом из 

накнаде за припремање грађевинског земљишта. 

 Плаћању накнаде за припремање грађевинског земљишта у износу од 1,81 

КМ/m2 корисне површине грађевине подлијежу инвеститори који граде у дијеловима 

општине Котор Варош које је обухваћено  Одлуком уређењу простора и грађевинском 

земљишту (Сл.гласник Општине Котор Варош '', број: 8/16) на грађевинском земљишту  од  

прве до треће зоне. 

 Плаћању накнаде за припремање грађевинског земљишта у износу од: 

0,91 КМ/m2 земљишта подлијежу инвеститори који граде на подручју Котор Вароша,  на 

осталом грађевинском земљишту које је обухваћено Одлуком уређењу простора и 

грађевинском земљишту („Сл. гласник Општине Котор Варош“ број: 8/16). 

 

2.  Опремање грађевинског земљишта 

 

 Плаћању накнаде за опремање грађевинског земљишта подлијежу инвеститори  - 

физичка  и правна  лица  изградње објеката на  градском грађевинском земљишту. 

 Накнада за опремање грађевинског земљишта плаћа се по просјечној цијени 

изградње инфраструктуре, по м2 – м1 ,корисне површине грађевине која се гради и то: 

 - за изградњу водоводне мреже.......................................................................1.35 КМ 

 - за изградњу фекалне  канализационе мреже.............................................. 5,90 КМ 

            - за изградњу оборинске канализационе мреже .......................................... 5.90КМ 

 - за изградњу електро мреже...........................................................................1,48 КМ 

 - за изградњу асфалтног пута –улице са тротоаром ....................................15,77 КМ 

 - за изградњу јавне расвјете.............................................................................1,67 КМ 

                                                                            УКУПНО: .......................................32,07 КМ 

 

         - Ако је пут  - улица  изграђен са макадамским застором  накнада се плаћа у  

            износу  од  .................................................................................................         3,44 КМ 

        - Ако је пут – улица изграђена са асфалтним застором без тротоара накнада се  плаћа  

           у износу од ......................................................................................................... 9,58 КМ 

2.1. Инвеститори који граде на земљишту које је дјелимично уређено, а који имају 

могућност  прикључка на поједине инфраструктурне објекте, уређаје и инсталације на 

удаљености до 50 метара од границе предметне парцеле, плаћају накнаду за изградњу те 

мреже у износу 100%. 

2.2. Инвеститори који граде на земљишту које је дјелимично уређено, а који имају 

могућност прикључка на поједине инфраструктурне објекте, уређаје и инсталације на 

удаљености од 50 до 100 m од границе предметне парцеле, плаћају накнаду за изградњу те 

мреже у износу од 70% од накнаде из тачке IV 2.  Програма.   

2.3. Инвеститори који граде на земљишту које је дјелимично уређено, а који имају 

могућност прикључка на поједине инфраструктурне објекте, уређаје и инсталације на 

удаљености већој од 100 до 150 метара од границе предметне парцеле, плаћају накнаду за 

изградњу те мреже у износу од 20% накнаде из тачке IV 2. Програма. 



 
 БРОЈ 3/21 „СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ КОТОР ВАРОШ“ Страна 20 

 

2.4.  Инвеститори који граде на грађевинској парцели која припада двјема (или више) 

зонама, платиће накнаду сразмјерно постотку припадности површине грађевинске парцеле 

одређеној зони. 

2.5. Инвеститори који граде на локацијама на којима не постоји изграђена поједина 

инфраструктурна мрежа, нити је предвиђена њена изградња у наредном планском периоду, 

не плаћају накнаду за изградњу те мреже. 

2.6. Инвеститори који докажу да су учествовали у изградњи раније изграђених појединих 

инфраструктурних објеката, уређаја и инсталација, личним средствима (уговор са 

овлаштеном организацијом, потврда мјесне заједнице, оригинал уплатница и др.) имају 

право на умањење накнаде за уређење грађевинског земљишта за изградњу 

инфраструктурног објекта, у чијој су изградњи учествовали, за износ уложених средстава, 

с тим да умањење не може бити веће од износа обрачунате накнаде за тај инфраструктурни 

објекат из тачке IV 2. Програма. 

2.7. Приликом изградње нових инфраструктурних објеката, уређаја и инсталација, власници 

постојећих објеката који нису раније платили накнаду за изградњу тих објеката, дужни су 

учествовати у изградњи истих. 

        Висина накнаде (учешћа) утврдиће се по посебној методологији, с тим да максималан 

износ учешћа не може бити већи од накнаде из тачке IV 2. Програма. 

2.8. Накнада за уређење грађевинског земљишта из тачке IV 2. Програма умањује се у 

проценту: 

- за помоћне просторије за помоћне просторије (просторије за смјештај веће количине 

пољопривредних производа пољопривредних машина, надстрешнице и магацини 

намјенски пројектом одређени за смјештај веће количине сировина које служе за исхрану 

стоке или за интезивну индустријску производњу..........................30%. 

Висина накнаде за привремене, помоћне објекте и за монтажно - демонтажне објекте  

             плаћа се: 

                        - за објекте до 30 m2 бруто површине..................................200,00 КМ 

                        - за објекте преко 30 m2 бруто површине за сваки  

                          наредни m2 обрачунава се по.............................................10,00 КМ 

 

V   НОСИОЦИ ПРОВОЂЕЊА ПРОГРАМА 

 Носиоци провођења Програма су: Одјељење стамбено-комуналне послове, друге 

надлежне службе у Општини и предузећа којима Скупштина општине и Начелник повјери 

послове уређења грађевинског земљишта. 

 Овај програм доноси се за подручје описано у тачки I. Накнада за уређење је 

утврђена по просјечној цијени стварних трошкова припремања и опремања грађевинског 

земљишта. Уколико у току планског периода дође до знатнијег повећања, односно смањења 

трошкова опремања и припремања грађевинског земљишта, висина накнаде утврђена овим 

Програмом ће се ускладити одлуком Скупштине Општине. 

 Уколико у току планског периода не дође до промјена у цијенама, а програмски 

задаци не буду завршени, овај Програм се примјењује до доношења новог. 

 Овај програм ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном гласнику. 

 

 

Број: 01-022-57/21                ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 02.03.2021. године                                        СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 

               Абид Ковачић,с.р. 
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На  основу члана  20. и члана 39. став 2. Закона о локалној самуправи (,,Службени 

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

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

Варош на сједници одржаној дана 02.03.2021. године,  д о н о с и  

П Р О Г Р А М 

чишћења и одржавања  јавних површина  на подручју мјесних заједница за 2021. годину  

 

1) УВОД: 

Програм чишћења и одржавања јавних на подручју мјесних заједница општине 

Котор Варош у 2021. години представља план редовног и обавезног одржавања у оквиру 

расположивих средстава дефинисаних буџетом Општине Котор Варош за 2021. годину. 

Имајући у виду планирана буџетска средства за ове намјене на  подручју мјесних 

заједница општине Котор Варош планирано је издвојити 50.000,00 КМ. 

2) ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ: 

За реализацију овог програма задужује се Одјељење за стамбено-комуналне послове, 

извјештај о реализацији овог програма са финансијским показатељима доставља се 

Скупштини општине Котор Варош крајем календарске године. 

Активности које су планиране овим програмом су: 

- ручно чишћење јавних површина, 

- машинско чишћење уређених јавних површина, 

- прање асфалтних и других уређених површина које имају одводњу са чишћењем и 

пропирањем уличних  сливника и одводних објеката, 

- прикупљање, одвоз  уличног смећа истресање корпи са јавних површина,                      

- прикупљање и одвоз смећа са јавних површина,  

-уклањање угинулих животиња, 

- машинско кошење уређених јавних површина, у насељима  и уз саобраћајнице, 

- ручно кошење неуређених површина и амброзије, у насељима, уз саобраћајнице и 

водотоке,  

- уклањање стабала и орезивање крошњих стабла, 

- засађивање нових стабала 

- орезивање, уређење и окопавање украсних оград, 

- скидање транспарената, плаката, застава, 

- одвоз дивљих депонија, 

- набавка контејнера, 

- набавка и поправка копри за отпад, 

- набавка и поправка клупа, 
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3) ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ПРИОРИТЕТА ОДРЖАВАЊА  НА ПОДРУЧЈУ МЗ: 

 

-ЗАБРЂЕ  

Опис  јавне површине-локација к.ч. Површина 

Десна и лијева обала  ријеке  Свињаре у центру 

МЗ 

Дио 689 1.000,00 м2 

Улица од раскрснице магистралног пута до 

школе 

дио  694 900,00 м2 

 

-ВАГАНИ 

Опис  јавне површине-локација к.ч Површина 

Јавна површина  око зграде  мјесног уреда дио 28 1.000,00 м2 

 

-ВРБАЊЦИ  

Опис  јавне површине-локација к.ч. Површина 

Простор око зграде  мјесног уреда  са паркингом 929/1 900,00 м2 

Пут   Ханифићи  ( дионица од магистралног 

пута  до МУ) 

дио 928 126,00 м2 

Улица према основној школи (од  раскрснице 

магистралног пута  до школе) 

дио 885  

350,00 м2 

Спомен обиљежје-Партизанско гробље 294 1000,00 м2 

 

-ОБОДНИК  

Опис  јавне површине-локација к.ч. Површина 

Простор око зграде  мјесног уреда  са паркингом 2099 2.000,00 м2 

Аутобуска стајалишта  200,00 м2 

 

-ГРАБОВИЦА   

Опис  јавне површине-локација к.ч. Површина 

Простор око зграде  мјесног уреда 129 350,00  м2 

Игралиште и простор  око  амбуланте дио 127 3.000,00 м2 

 

-ШИПРАГЕ 

Опис  јавне површине-локација к.ч. Површина 

Дио десне и лијеве обале   Врбање дио 255 200,00 м2 

Дио  улице   (од моста до  моста  ) дио 259 3.500,00 м2 

Спомен обиљежје-Партизанско гробље 241 1.800,00 м2 

 

-КРУШЕВО БРДО 

Опис  јавне површине-локација к.ч. Површина 

Простор око зграде  мјесног уреда  са 

приступним путем 

196 3.000,00м2 

 

-ЛИПЉЕ 

Опис  јавне површине-локација к.ч Површина 

Јавна површина  око зграде  мјесног уреда 1512 1.500,00 м2 
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-МАСЛОВАРЕ  

Опис  јавне површине-локација к.ч Површина 

Спомен обиљежје погинулим борцима 200,00  м2  

Простор око зграде  мјесног уреда  са паркингом дио 368 и 500,00 м2 

Рукометно и тениско   игралиште 

са десном и лијевом обалом Крушевице 

дио 367 дио 1186 8.000,00 м2 

Аутобуска стајалишта са паркингом дио  381 200,00 м2 

Улица  према основној школи  (од 

раскрснице  магистралног пута  до школе) 

 

дио  784 

 

4.400,00 м2 

Спомен обиљежје-Партизанско гробље 413 1.800,00  м2 

 

Програм ступа  на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном  гласнику  

Општине Котор Варош. 

Број: 01-022-62/21                ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 02.03.2021. године                                        СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 

               Абид Ковачић,с.р. 
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          На  основу члана  20. и члана 39. став 2. Закона о локалној самуправи (,,Службени 

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

("Службени гласник Општине Котор Варош", број: 10/17) Скупштина општине Котор 

Варош на сједници одржаној дана 02.03.2021. године, д о н о с и  
 

П Р О Г Р А М 
ЧИШЋЕЊА И ОДРЖАВАЊА ЈАВНИХ АСФАЛТНИХ И ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА СА 

ПРИКУПЉАЊЕМ И ОДВОЗОМ СМЕЋА И ОБНАВЉАЊЕМ ЗЕЛЕНИХ ЈАВНИХ ПОВРШИНА 

НА ГРАДСКОМ ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ КОТОР ВАРОШ У 2021. ГОДИНИ 

 

1) УВОД: 

Програм чишћења и одржавања јавних асфалтних и зелених површина са 

прикупљањем и одвозом смећа и обнављањем зелених јавних  површина на градском 

подручју општине Котор Варош у 2021. години представља план редовног и обавезног 

одржавања у оквиру расположивих средстава дефинисаних буџетом Општине Котор Варош 

за 2021. годину. 

Имајући у виду планирана буџетска средства за ове намјене на градском подручју 

општине Котор Варош планирано је издвојити 60.000,00КМ. 

 

2) ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ: 

За реализацију овог програма задужује се Одјељење за стамбено-комуналне послове, 

извјештај о реализацији овог програма са финансијским показатељима доставља се 

Скупштини општине Котор Варош крајем календарске године. 

 

Активности које су планиране овим програмом су: 

- ручно чишћење јавних површина, 

- машинско чишћење уређених јавних површина, 

-прање асфалтних и других уређених површина које имају одводњу са чишћењем и 

пропирањем уличних  сливника и одводних објеката, 
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- прикупљање, одвоз  уличног смећа истресање корпи са јавних површина,                      

- прикупљање и одвоз смећа са јавних површина,  

- уклањање угинулих животиња, 

- машинско кошење уређених јавних површина, у насељима  и уз саобраћајнице, 

- ручно кошење неуређених површина и амброзије, у насељима, уз саобраћајнице и 

водотоке,  

- уклањање стабала и орезивање крошњих стабла, 

- засађивање нових стабала 

- орезивање, уређење и окопавање украсних оград, 

- скидање транспарената, плаката, застава, 

- одвоз дивљих депонија, 

- набавка контејнера, 

- набавка и поправка копри за отпад, 

- набавка и поправка клупа, 

- чишћење и одржавање оборинске канализације 

 

3) ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ПРИОРИТЕТА ОДРЖАВАЊА: 

 
Опис  јавне површине-локација 

 

к.ч 

 

Површина 

 

Трг палих српских бораца 1511 3.470,00  м2 

Спомен обиљежјa 1520/1 1.200,00  м2 

Простор око зграде  општине  са паркингом 1519 1.200,00  м2 

Дјечије игралиште ,,Брегови“ 785/4 1.000,00  м2 

Аутобуска стајалишта:  1.700,00 м2 

Ул.Цара Душана  (од моста  до моста)  27.000,00 м2 

Ул.Светог Саве                             100 м1 2136 803,00 м2 

Ул.Др. Јована Рашковића            110 м1 1214 450,00 м2 

Ул.Стефана Немање                     800 м1  880,00 м2 

Ул.Војводе Радомира Путника    220 м1  2.000,00 м2 

Ул.Цара Лазара                              650 м1 1058 3.900,00 м2 

Ул.Кнез Михаилова                      285 м1 673 1.548,00 м2 

Ул.Војводе Степе Степановића   200 м1 814 1.300,00 м2 

Ул.Милоша Обилића                    300 м1 2131 3.300,00 м2 

Ул.Николе Тесле                           100 м1  520,00 м2 

Бјелине                                           300м1 

Шеталиште                                    220 м1 

1639,1640, 

1641,1663/1 

11.000,00  м2 

660,00  м2 

Игралиште  ФК,, Младост“ Котор Варош 1112 15.000,00 м2 

Игралишта Ново Насеље и Рипиште 2347/389, 

2346/193 

4.000,00 м2 

Стазе на шеталишту на Рујици 2139 5.000,00 м2 

 

Програм ступа на снагу осмог дана од дана oбјављивања у Службеном гласнику  

Општине Котор Варош. 

 

Број: 01-022-65/21                ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 02.03.2021. године                                        СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 

               Абид Ковачић,с.р. 
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Нa oснoву члaнова 4. и 8. Зaкoнa o пoрeзу нa нeпoкрeтнoсти („Службeни глaсник 

Рeпубликe Српскe“ брoj: 91/15), члaнa 39. Зaкoнa o лoкaлнoj сaмoупрaви („Службeни 

глaсник Рeпубликe Српскe“, брoj 97/16, 36/19), и члaнa 36. Стaтутa Општине Котор Варош 

(„Службeни глaсник Општине Котор Варош“, брoj 10/17),  Скупштинa Општине Котор 

Варош, нa сjeдници oдржaнoj дaнa  02.03.2021 гoдинe, дoнoси 

 

OДЛУКУ 

o утврђивaњу пoрeскe стoпe зa oпoрeзивaњe нeпoкрeтнoсти нa пoдручjу општине Котор 

Варош у 2021. гoдини 

 

I 

Oвoм oдлукoм утврђуje сe стoпa зa oпoрeзивaњe нeпoкрeтнoсти кoje сe нaлaзe нa пoручjу 

Општине Котор Варош зa 2021. гoдину у висини 0,06%. 

 

II 

Пoрeскa стoпa зa нeпoкрeтнoсти у кojимa сe нeпoсрeднo oбaвљa прoизвoднa дjeлaтнoст 

изнoси 0,06%. 

III 

Нeпoкрeтнoсти у смислу тaчкe I  означавају зeмљиштe сa свим oним штo je трajнo спojeнo 

сa њим или штo je изгрaђeo нa пoвршини зeмљиштa, изнaд или испoд зeмљиштa. 

 

IV 

Нeпoкрeтнoсти под тачком II означавају oбjeкте зa прoизвoдњу и oбjeкте зa склaдиштeњe 

сирoвинa, пoлупрoизвoдa и гoтoвиих прoизвoдa, укoликo чинe зaoкружeну прoизвoдну 

цjeлину. 

V 

Пoрeскa упрaвa утврђуje пoрeску oснoвицу нa oснoву Oдлукe o висини вриjeднoсти  

нeпoкрeтнoсти пo зoнaмa и кaрaктeристикaмa нeпoкрeтнoсти из приjaвe зa упис у Фискaлни 

рeгистaр нeпoкрeтнoсти. 

 

VI 

Oвa oдлукa ступa нa снaгу oсмoг дaнa oд oбjaвљивaњa у „Службeнoм глaснику Општине 

Котор Варош“. 

 

Број: 01-022-47/21                ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 02.03.2021. године                                        СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 

               Абид Ковачић,с.р. 

            

 



 
 БРОЈ 3/21 „СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ КОТОР ВАРОШ“ Страна 26 

 

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 02.03.2021. године, доноси 

 

 

О Д Л У К У 

о продаји непосредном погодбом парцеле означене као к.ч. 2347/368 и к.ч. 2347/480  к.о. 

Котор Варош  

  

I 

Овом одлуком се дефинишу начин и услови продаје грађевинског земљишта 

означеног као к.ч. 2347/368 укупне површине 111m2 уписаног у п. л. 373 к.о. Котор Варош 

на Oпштину Котор Варош (продавац) са дијелом 1/1 и к.ч. 2347/480 укупне површине 84m2 

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. 2347/198 укупне површине 220m2  

уписане п.л. 3987 к.о. Котор Варош на Керезовић (Љубомира) Синишу 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 15,50 КМ по 

1m2 односно укупно 3.022,50 КМ (словима: трихиљадедвадесетдвије и 50/100 

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: 01-022-56/21                ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 02.03.2021. године                                        СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 

               Абид Ковачић,с.р. 
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Нa oснoву члaнa 4. и 8. Зaкoнa o пoрeзу нa нeпoкрeтнoсти („Службeни глaсник 

Рeпубликe Српскe“ брoj: 91/15), члaнa 39. Зaкoнa o лoкaлнoj сaмoупрaви („Службeни 

глaсник Рeпубликe Српскe“, брoj: 97/16 и 36/19), члaнa 36. Стaтутa Oпштинe Котор Варош 

(„Службeни глaсник Oпштинe Котор Варош“, брoj: 10/17) Скупштинa општинe Котор 

Варош, нa сjeдници oдржaнoj  02.03.2021. године , дoнoси 

OДЛУКУ 

o висини вриjeднoсти нeпoкрeтнoсти нa пoдручjу Oпштинe Котор Варош зa пoтрeбe 

утврђивaњa пoрeзa нa нeпoкрeтнoсти у 2021. гoдини 

I 

Oвoм oдлукoм сe утврђуje висинa вриjeднoсти нeпoкрeтнoсти нa пoдручjу oпштинe Котор 

Варош, кoja ћe бити кoриштeнa у сврху утврђивaњa пoрeзa нa нeпoкрeтнoсти у 2021. гoдини.  

II 

Нeпoкрeтнoсти у смислу члaнa 2. стaв 1. тaчкa 4. Зaкoнa o пoрeзу нa нeпoкрeтнoсти 

(„Службeни глaсникa Рeпубликe Српскe“, брoj: 91/15) и oвe oдлукe, прeдстaвљa зeмљиштe 

сa свим oним штo je трajнo спojeнo сa њим или штo je изгрaђeнo нa пoвршини зeмљиштa, 

изнaд или испoд зeмљиштa и пoдрaзумиjeвa: 

1. зeмљиштe (грaђeвинскo, пoљoприврeднo, шумскo, индустриjскo и oстaлo) и 

2. грaђeвинскe oбjeктe (стaн, кућa, пoслoвни, индустриjски и други oбjeкти). 

III 

Зa утврђивaњe вриjeднoсти нeпoкрeтнoсти из тачке 2. oвe oдлукe тeритoриja oпштинe Котор 

Варош сe диjeли по катастарским општинама. 

Teритoрjaлни oбухвaт свaкe грaдскe и вaнгрaдскe зoнe из тачке 1. oвe oдлукe сe тeмeљи на 

основу катастарских општина уписаних у катастарском операту и података преузетих из 

Пореске управе Републике Српске. 
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IV 

Висинa вриjeднoсти нeпoкрeтнoсти нa пoдручjу oпштинe Котор Варош одређује се по метру 

квадратном површине, а изражена је у вриједности конвертибилне марке, према табеларном 

прилогу који је саставни дио ове одлуке. 

V 

Oвa одлукa ступa нa снaгу oсмoг дaнa oд oбjaвљивaњa у „Службeнoм глaснику Oпштинe 

Котор Варош“. 

 

Брoj: 01-022-55/21                                                     ПРEДСJEДНИК 

Дан: 02.03.2021. гoдинe                        СКУПШTИНE ОПШТИНЕ 

                         Абид Ковачић,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, 107/19 

и 1/21), 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   02.03.2021. године, доноси: 

 

О Д Л У К У 

о начину и условима јавне продаје путем лицитације парцелe означенe као к.ч. 2136/9 к.о. 

Котор Варош  

 

I 

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

надметања - лицитације продаја парцеле у посједу општине Котор Варош која је означена 

као к.ч. 2136/9 к.о. Котор Варош, у нарави градилиште, површине 14m2, у посједу Општине 

Котор Варош са 1/1 дијела уписана у п.л. број 3507 к.о. Котор Варош. 

 

II  

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

од 50 КМ/м2 а што одговара цијени утврђеној од стране Комисије за просторно уређење и 

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

претходно прибављеном налазу вјештака архитектонско-грађевинске струке и цијене из 

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

Правилником о поступку јавног конкурса за располагање непокретностима у својини 

Републике Српске и јединица локалне самоуправе. 

 

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. 
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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: 01-022-51/21                                                                                ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум:  02.03.2021. године                                                        СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                                  Абид Ковачић,с.р. 
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На основу члана  22-24. Закона о комуналним дјелатностима  (,,Службени гласник  

Републике Српске“, број: 124/11 и 100/17), члана 39. Закона о локалној самоуправи  

(,,Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19),  члана  12. Одлуке о 

комуналној накнади   (,,Службени гласник  општине  Котор Варош“,  број: 1/13) и члана  36.  

Статута  Општине Котор Варош (,,Службени гласник  Општине Котор Варош“, 10/17),  

Скупштина општине Котор Варош, на  сједници одржаној 02.03.2021. године,  д о н о с и 

 

О Д  Л  У  К  У 

о вриједности бода за плаћање комуналне накнаде за 2021. годину 
 

I 
Утврђује се вриједност бода за плаћање комуналне накнаде у висини од  0,004 КМ. 

II 

 Основ за утврђивање комуналне накнаде регулисан је одредбама Одлуке о 

комуналној накнади.  
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III 

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

пословима обрачуна комуналне накнаде и Одјељење за финансије oпштинске управе 

Oпштине Котор Варош у пословима наплате  комуналне накнаде. 

IV 

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

општине Котор Варош“. 

 

Број: 01-022-52/21                              ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 02.03.2021. године                                                      СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 

         Абид Ковачић, с.р. 

12 

 

На основу члана 348. став (4) Закона о стварним правима („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 124/08, 3/09, 58/09, 95/11, 60/15, 18/16, 107/19 и 1/21), члана 39 

став (2) тачка 13) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 

број: 97/16 и 36/19), члана 12. Одлуке о уређењу простора и грађевинском земљишту- 

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

општина Котор Варош на сједници одржаној дана  02.03.2021. године, д о н о с и 

 

О Д Л У К У 

о замјени парцелe означенe као к.ч. 1283/3 к.о. Котор Варош за парцелу 1239/2 к.о. Котор 

Варош 

I 

Овом одлуком се дефинишу начин и услови замјене катастарске парцеле означене као к.ч. 

1283/3, укупне површине 519 m2 уписане у п. л. 373/635 к.о. Котор Варош на Oпштину 

Котор Варош са дијелом 1/1, за катастарску парцелу означену као к.ч. 1239/2 укупне 

површине 543 m2 уписане п.л. 882/8  к.о.  Котор Варош на Тепић (Дане) Живка из Котор 

Вароша са дијелом 1/1.  

II 

Општина Котор Варош ће са Тепић (Дане) Живком из Котор Вароша закључити уговор о 

замјени парцела из тачке I ове одлуке, у року од 15 дана од дана прибављања сагласности 

за закључење уговора од стране Правобранилаштва Републике Српске. 

III 
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Уговором из тачке II ове одлуке биће регулисани сви међусобни односи између Општине 

Котор Варош и Тепић (Дане) Живка из Котор Вароша. Тепић (Дане) Живка из Котор 

Вароша одриче се права потраживања накнаде, на име разлике у површини између парцела 

које су предмет замјене.  

IV 

Предаја у посјед земљишта извршиће се у року од 8 (осам) дана од дана овјере Уговора о 

замјени. Уговор у име Општине Котор Варош потписаће Начелник Општине. 

V 

Тепић (Дане) Живкo је дужан сносити обавезе нотарске обраде уговора, фискалне обавезе, 

накнаде и таксе које су везане за закључивање и овјеру уговора.  

VI 

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

Oпштине Котор Варош“.  

Број: 01-022-54/21                                                                              ПРЕДСЈЕДНИК  

Датум: 02.03.2021. године                                                       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  

                                                                                                             Абид Ковачић,с.р. 

13 

 

На основу члана 2. и 7. Закона о комуналним таксама (,,Службени гласник Републике 

Српске“, број: 4/12 и 123/20), члана 39. Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник 

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

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

Варош, на сједници одржаној дана 02.03.2021. године, доноси: 

О Д Л У К У  

О КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА 

 

I 

Овом одлуком утврђује се обвезник плаћања комуналне таксе (у даљем тексту обвезник), 

врсте, висина, рокови, начин плаћања, као и друга питања у вези комуналних такса на 

подручју општине Котор Варош. 

II 

Комуналне таксе плаћају се за кориштење права, предмета и услуга - које су утврђене 

Тарифом комуналних такси, а која је саставни дио ове одлуке. Новчана средства наплаћена 

од комуналних такса су приход буџета Општине Котор Варош. 

III 
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Таксени обвезник је лице које користи право, предмет или услугу за чије кориштење је 

прописано плаћање комуналне таксе, у складу са тарифом из тачке 2. ове одлуке. 

IV 

Таксена обавеза настаје на дан почетка кориштења права, предмета или услуга из тачке 2. 

ове одлуке.  

V 

Таксени обвезник дужан је пријавити почетак кориштења права, предмета или услуга из 

тачке 2. ове одлуке, и поднијети пријаву о обрачунатој такси - надлежном органу Управе. 

VI 

(1) Од плаћања комуналних таксa предвиђених овом Одлуком ослобођена су физичка и 

правна лица у складу чланом 8. Закона о комуналним таксама, а то су: 

 - институције БиХ,  

- органи, организације и јавне установе РС и јединице локалне самоуправе,  

- акредитоване међународне организације,  

- дипломатска и конзуларна представништва,  

- удружења од јавног интереса у Републици Српској којима је одлуком Владе Републике 

Српске утврђен статус удружења од јавног интереса,  

- лица којима је рјешењем надлежног органа признато својство члана породице погинулих, 

умрлих, несталих и заробљених бораца, РВИ и цивилне жртве рата, особе са инвалидитетом 

које имају 80% инвалидитета и особе са тјелесним оштећењем од 70-100%, родитељ или 

старатељ који има статус лица које се стара о лицу са инвалидитетом, односно лице којем 

је рјешењем тај статус утврђен,  

- предузетници који, у смислу закона којим се уређује порез на доходак, имају статус малог 

предузетника,  

- обвезници комуналних такса за 12 мјесеци од регистрације. 

 

(2) Захтјев за ослобађање од плаћања подноси се надлежном одјељењу које утврђује 

комуналну таксу, прије истека рока за пријављивање, односно плаћање таксене обавезе. 

Рјешење о ослобађању од плаћања комуналне таксе доставља се Пореској управи РС. 

 

VII 

Надзор над провођењем ове одлуке, врше Одсјек за инспекцијске послове и комуналну 

полицију Општинске управе Општине Котор Варош и Пореска управа Републике Српске. 

VIII 

Принудна наплата комуналне таксе врши се сходно одредбама важећих законских прописа. 

IX 

На сва питања која нису регулисана овом одлуком примјениће се одговарајуће одредбе 

Закона о комуналним таксама („Службени гласник Републике Српске“, број: 4/2012 и 

123/2020). 
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X 

Висина такси утврђује се тарифом: 

Т А Р И Ф А  

КОМУНАЛНИХ ТАКСИ 

Тарифни број 1.  

Коришћење простора на јавним површинама, осим у сврху продаје штампе, књига и 

других публикација: 

а) за коришћење тротоара испред пословних просторија (утовар - истовар робе) плаћа за 

сваки квадратни метар мјесечно за цијелу годину.............................................. 1,00 КМ 

б) за постављање реквизита и забавних радњи на јавним површинама које се врше од мјеста 

до мјеста за једну забавну радњу плаћа се по m2 заузете површине 

дневно............................................................................................................................0,50 КМ 

в) за постављање расхладних витрина, покретних столова, сталака, импровизованих 

објеката за продају творнички пакованих сладоледа, књига, часописа, разгледница, 

сувенира, наочала и лутрије те прехрамбених производа које се припремају на лицу мјеста 

(кокице, кестен, кукуруз и сл.) по m2 заузете површине - мјесечно:.........10,00 КМ 

г) постављање изложбених мјеста испред пословних објеката и просторија - по m2 заузете 

површине–мјесечно...................................................................................... 20,00 КМ 

д) за заузимање јавних површина за продају свјежег цвијећа, по м2 плаћа се 

дневно:.........................................................................................................................10,00 КМ 

ђ) за обављање угоститељске дјелатности ван пословног простора - на јавним површинама 

(шатори, покретни објекти-грилови и сл.) по манифестацији, прослави и сл.:  

- до 50,00 m2 пословног простора:........................................................................... 50,00 КМ 

- од 50,00 до 100,00 m2 пословног простора:........................................................ 100,00 КМ  

- од 100,00 до 200,00 m2 пословног простора:...................................................... 200,00 КМ  

- преко 200,00 m2 пословног простора:..................................................................300,00 КМ 
- постављање љетних башти (столова и столица) по 1 m2 заузете јавне површине – мјесечно 

..................................................................................................................... 2,00 КМ 

е) oстало:  

- постављање киоска  -  импровизованих  објеката  за  продају  роба  (творничк и паковани 

сладолед,  безалкохолна пића  у  фабричком  паковању,  књиге,  часописи, разгледнице, 

сувенири, наочале и слично,  прехрамбени производи који се припремају на лицу мјеста - 

кокице,  кестен,  кукуруз   и сл.  сопствени производи умјетничког и старог  занатства  и   

домаћ е  радиности)  по 1  m2  заузете   површине      –       мјесечно 

..................................................................................................................... 1,00 КМ 

- постављање   осталих    помоћних   објеката    по      1 m2   заузете   површине  –     мјесечно 

......................................................................................................................0,30 КМ 

- вршење повремених радњи у изузетним приликама (рекламна кампања) по m2 заузете 

јавне површине – дневно ....................................................................................... 30,00 КМ 

- домаћа радиност по једном продајном мјесту - мјесечно................................... 10,00 КМ 
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- забавне   игре   (аутомати, стрељана и сл.)   по   једној  забавној игри    -                                  

мјесечно ............................................... ....................................................................50,00 КМ 

- велики рингишпил - мјесечно................................................................................ 80,00 КМ 

- мали рингишпил и возићи - мјесечно .................................................................. 40,00 КМ 

- аутодроми, балерина и зид смрти.......................................................................... 80,00 КМ 

и) за извођење грађевинских радова на подземним и надземним инсталацијама а који 

изискују раскопавање јавних површина:  

- улица (коловоза, тротоара, тргова и осталих асфалтних и бетонских површина) плаћа се 

по m2 раскопане површине:................................................................................. 20,00 КМ  

- осталих јавних површина плаћа се по m2 раскопане површине:...........................3,00 КМ  

- кориштење јавне површине ради заштите пролазника код извођења радова по m2 заузете 

површине дневно............................................................................................ 1,00 КМ 

НАПОМЕНА: Орган надлежан за издавање одобрења за запремање јавне површине дужан 

је обрачунати и наплатити таксу из тарифног броја 1 тачка а.,б.,в.,г., д. ђ. и e. 

НАПОМЕНА: Таксу из тарифног броја 1. тачка и.) плаћа инвеститор приликом прибављања 

одобрења за грађење, односно одобрења за коришћење или прекопавање јавних површина. 

Орган надлежан за издавање одобрења за грађење, односно коришћење или прекопавње 

јавних површина дужан је обрачунати и наплатити таксу из овог тарифног броја. 

 

Тарифни број 2. 

Истицање реклама на јавним и другим површинама, осим рекламних паноа и 

билборда поред ауто-путева, магистралних и регионалних путева:  

а) за самостојеће рекламне витрине до 1 m2 - годишње........................................ 40,00 КМ  

б) за самостојећи рекламни пано до 6 m2, по m2 – годишње................................ 40,00 КМ  

в) за  самостојећи     рекламни     пано од 6 m2 до 12 m2 -   billboard,    по    m2   -       годишње 

.....................................................................................................................30,00 КМ 

г) за самостојећи рекламни пано од 12-50 m2- bigboard, megaboard и сл., по m2 - 

годишње......................................................................................................................60,00 КМ 

д) за самостојеће рекламе (у облику: city light) по m2 годишње .......................... 60,00 КМ 

ђ) за самостојеће рекламе (тотем -разних облика) плаћа се по m2 годишње 

..................................................................................................................................... 40,00 КМ 

е) за постављање рекламне табле - пано на фасади по m2 годишње.................... 20,00 КМ 

ж) за осликану, исписану поруку или рекламу на фасади (мурал) по m2 

годишње..................................................................................................................... 20,00 КМ 

з) за транспаренте изнад саобраћајнице по једном m2 - дневно ............................ 2,00 КМ 

и) реклама у оквиру заштитне ограде градилишта и рекламно платно на градилишним 

скелама по m2 - мјесечно.......................................................................................... 10,00 КМ 

ј) јарбол са рекламном заставом - годишње........................................................... 40,00 КМ 

к) рекламе на струбовима јавне расвјете: 
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-освијетљени рекламни медији по m2- мјесечно ................................................... 20,00 КМ 

-неосвијетљени рекламни панои по m2 - мјесечно................................................. 10,00 КМ 

л) постављање рекламне фолије по m2 на годишњем нивоу.................................20,00 KM 

м) реклама осликана на заштитним церадама на годишњем нивоу..................... 20,00 KM 

НАПОМЕНА: 

Овим тарифним бројем утврђена комунална такса плаћа се у 1.и 2. зони 100%; 3 зони 70%, 

на подручју мјесних заједница плаћа 50% утврђеног износа, док се за рекламирање 

сопствених производа и услуга додатно умањује за 20%. 

Зоне градског грађевинског земљишта дефинисане су Одлуком о уређењу простора и 

грађевинском земљишту – пречошћен текст („Службени гласник Општине Котор Варош, 

број: 8/16) 

Таксу по овом тарифном броју плаћа таксени обвезник унапред приликом прибављања 

локацијских услова, односно одобрења за истицање реклама. 

Орган надлежан за издавање локацијских услова, односно одобрења за истицање реклама 

дужан је обрачунати и наплатити таксу из овог тарифног броја. 

Комуналну таксу за истицање реклама на возилима јавног градског превоза и на 

привредним возилима плаћају власници возила приликом прибављања одобрења за 

истицање реклама на возилима. 

 

Тарифни број 3.  

а) За коришћење такси стајалишта на подручју општине Котор Варош плаћа се комунална 

такса на мјесечном нивоу у износу од …………........……................ 20,00 КМ  

б) Ванредни превоз - комунална такса за теретна возила која врше доставу робе на подручју 

града, плаћа се за период од 6 мјесеци:  

- до 3,5 тона укупне носивости……………….........................………..…………. 40,00 КМ  

- до 6 тона укупне носивости ………….............................………………………. 60,00 КМ  

- до 15 тона укупне носивости ………………..........................………………….. 80,00 КМ  

- изнад 15 тона укупне носивости ………………..........................………….….. 100,00 КМ 

в) За давање сагласности за локацију, изграду прикључака и уређење колског прилаза, на 

локалном некатегорисаном путу и улици у насељу:  

- за физичка лица, СП ............................................................................................. 50,00 КМ  

- за правна лица (привремени објекти, стамбено-пословни објекти, изградња 

пољопривредних објеката) .................................................................................... 100,00 КМ  

г) За давање сагласности за полагање инфраструктурних водова (водовод, гасовод, 

канализација, ПТТ, електро-инсталација) кроз труп пута и путне објекте:  

- са прекопом трупа локалног или некатегорисаног пута .................................. 100,00 КМ  

- са прекопом трупа градске улице ....................................................................... 200,00 КМ 

- са подбушивањем трупа локалног или некатегорисаног пута........................... 50,00 КМ  

- са подбушивањем трупа градске улице ............................................................. 100,00 КМ  

- разни прикључци за стамбене објекте ................................................................. 50,00 КМ  

- разни прикључци за пословне објекте ............................................................... 100,00 КМ  
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д) За давање сагласности за коришћење каналица, које су постављене у поступку изградње 

канализационог система, за прикључење инфраструктурних водова (водовод, гасовод, ПТТ, 

електро и др. инсталације) плаћа се комунална такса у годишњем износу од 

............................................................................................................................ 3,00 КМ/m1  

ђ) За  давање  сагласности  за  прелазак  далековода изнад локалног некатегорисаног пута 

.......................................................................................................................... 100,00 КМ  

е) За давање сагласности за полагање инфраструктурних водова (водовод, гасовод, 

канализација, ПТТ, електро-инсталација) паралелно са осовином пута на подручју града 

(катастарске општине Котор Варош):  

- у асфалтном дијелу коловоза по m1 ....................................................................... 3,00 КМ  

- у банкини и макадамском дијелу коловоза по m1 ................................................ 1,00 КМ  

- у путном појасу по m1 ............................................................................................. 0,50 КМ  

- у тротоару са бехатон коцкама по m1 .................................................................... 2,00 КМ  

ж) За давање сагласности за полагање инфраструктурних водова (водовод, гасовод, 

канализација, ПТТ, електроинсталација) паралелно са осовином пута на подручју мјесних 

заједница:  

- у асфалтном дијелу коловоза по m1 ...................................................................... 1,00 КМ  

- у банкини и макадамском дијелу коловоза по m1 ............................................... 0,50 КМ  

з) За давање сагласности за прикључење објекта на канализациони систем отпадних вода 

власник објекта који нема изграђену септичку јаму плаћа комуналну таксу у износу од 1,00 

КМ/m2 укупне површине објекта утврђене рјешењем о одобрењу за грађење издатог од 

надлежног органа.  

и) За давање сагласности за прикључење објекта мега маркета на канализациони систем 

отпадних вода, власник објекта који нема изграђену септичку јаму плаћа комуналну таксу 

у износу од 2,00 КМ/m2, укупне површине објекта утврђене рјешењем о одобрењу за 

грађење издатог од надлежног органа  

ј) За прикључење објекта јавне гараже на канализациони систем отпадних вода власник 

објекта који нема изграђену септичку јаму плаћа комуналну таксу у износу од 2,00 КМ/m2 

укупне површине објекта утврђене рјешењем о одобрењу за грађење издатог од надлежног 

органа.  

НАПОМЕНЕ 2. уз тачке г), е) и ж):  

Комунална такса не плаћа се у случају изградње водоводног прикључка на породични 

стамбени објекат.  

НАПОМЕНЕ 1. уз тачке з), и) и ј): 1. У укупну површину неће се рачунати подрумске 

просторије. 2. Комуналну таксу не плаћа власник објекта који има изграђену септичку јаму. 

 

Тарифни број 4. 

Истицање пословног имена правног лица или предузетника на пословним 

просторијама:  

I - За привредна друштва која су регистрована и обављају дјелатност на основу Закона 

о привредним друштвима и другим законима:  
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1. Привредна друштва из области индустрије и производње..............................200,00 КМ  

2. Привредна друштва из области рударства....................................................... 500,00 КМ  

3. Привредна друштва из области грађевинарства ............................................200,00 КМ  

4. Бетонаре и привредна друштва из области експлоатације и обраде камена 500,00 КМ  

5. Привредна друштва из области електроиндустрије и електродистрибуције, односно 

предузећа која се баве дистрибуцијом ЕЕ и прометом гаса (сједишта, пословне јединице и 

остали облици).................................................................................. 2.000,00 КМ  

6. Привредна друштва из области електроиндустрије MXE do 250kW.......... 1.000,00 KM  

7. Привредна друштва из области пољопривреде и водопривреде (сједишта, пословне 

јединице и остали облици)..................................................................................... 100,00 КМ  

8. Привредна друштва из области шумарства (сједишта, пословне јединице и остали 

облици)..................................................................................................................... 500,00 КМ  

9. Привредна друштва из области резане грађе – пилане, цијепање дрва и сл. (сједишта, 

пословне јединице и остали облици)..................................................................... 500,00 КМ  

10. Привредна друштва из области лова и рибарства (сједишта, пословне јединице и остали 

облици)......................................................................................................... 100,00 КМ  

11. Привредна друштва из области саобраћаја (превоз путника и робе)....... 300,00 КМ  

12. Привредна друштва из области телекомуникација и ПТТ-а (сједишта, пословне јединице 

и остали облици)...................................................................................2.000,00 КМ  

13. Привредна друштва из области информатике (сједишта, пословне јединице и остали 

облици....................................................................................................................... 500,00 КМ  

14. Привредна друштва из области информисања, маркетинга и НИШП (сједишта, пословне 

јединице и остали облици)..................................................................... 800,00 КМ  

15. Привредна друштва из области промета нафте и нафтних деривата (сједишта, пословне 

јединице, продајна мјеста и сл.)......................................................... 2.500,00 КМ  

16. Привредна друштва из области угоститељства (сједишта, пословне јединице и остали 

облици)  

- хотели..................................................................................................................... 300,00 КМ  

- мотели, базени, аква паркови и сл....................................................................... 200,00 КМ  

- апартмани, пансиони, преноћишта, одмаралишта, хостели и сл..................... 200,00 КМ  

- ноћни клубови ................................................................................................... 1.000,00 КМ  

- диско барови, диско клубови .............................................................................. 300,00 КМ  

- ресторани, свадбени салони................................................................................. 300,00 КМ 

-самосталне угоститељске радње (кафе бар, снек бар, посластичарнице и остало).... 

...............................................................................................................................150,00 КМ  

17. Привредна друштва из области туризма (сједишта, пословне јединице и остали 

облици)..................................................................................................................... 200,00 КМ  

18. Банке и осигуравајуће организације (сједишта, пословне јединице, експозитуре, 

истурени шалтери и сл.)....................................................................................... 2.500,00 КМ  

- банкомати............................................................................................................... 500,00 КМ 

- мјењачнице......................................................................................................... 400,00 КМ  
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19. Агенције за обезбјеђење лица и имовине и видео надзор (сједишта, пословне јединице и 

остали облици)..................................................................................... 800,00 КМ  

20. Привредна друштва из области техничког прегледа возила..................... 800,00 КМ  

21. Привредна друштва за продају, сервис и одржавање фискалних каса (сједишта, пословне 

јединице и остали облици)..................................................................... 800,00 КМ  

22. Ауто праоне - машинске (сједишта, посл. јединице и остали облици)..... 400,00 КМ  

23. Микрокредитне организације (сједишта, пословне јединице и остали 

облици).................................................................................................................. 2.000,00 КМ  

24. Апотекарске и здравствене установе и ординације........................................600,00 КМ 

 - пословне јединице и остали облици................................................................. 400,00 КМ  

25. Ветеринарске установе и апотеке.................................................................... 300,00 КМ  

- пословне јединице и остали облици.................................................................100,00 КМ  

26. Пољопривредне апотеке....................................................................................300,00 КМ - 

пословне јединице и остали облици................................................................ 100,00 КМ  

27. Привредна друштва из области сакупљања и прераде секундарних сировина, ауто 

отпади и сл. (сједишта, пословне јединице и остали облици)............................ 500,00 КМ  

28. Погребне услуге................................................................................................ 500,00 КМ - 

пословне јединице и остали облици................................................................ 300,00 КМ  

29. Привредна друштва, односно пројектни бирои, геодетске агенције и сл. (сједишта, 

пословне јединице и остали облици)..................................................................... 400,00 КМ  

30. Привредна друштва из области ауто индустрије, ауто салони и сл......... 1.000,00 КМ - 

аутолакир. сервиси, ауто механ.-електричарске радње и сл............................. 400,00 КМ  

- аутодијелови.......................................................................................................... 400,00 КМ 

(сједишта, пословне јединице и остали облици)................................................ 300,00 КМ  

31. Привредна друштва за приказивање филмова (сједишта, пословне јединице и остали 

видови из ове области)............................................................................................ 300,00 КМ  

32. Привредна друштва из области игара на срећу – лутрија, кладионице, покер апарати и 

сл. (сједишта, пословне јединице и остали облици)...................................... 1.000,00 КМ  

33. Приватне образовне установе – школе, центри за учење страних језика и сл. (сједишта, 

пословне јединице и остали облици).................................................. 500,00 КМ  

34. Синдикалне организације....................................................................................10,00 КМ 

35. Остала правна лица: удружења грађана и НВО. ..............................................50,00 КМ 

- КУД, спортски клубови и остало...........................................................................50,00 КМ  

36. Привредна друштва из области комуналних дјелатности, екологије и градске тржнице 

(сједишта, посл. јединице и остали облици)......................................... 600,00 КМ  

37. Продаја грађевинског, електро и водоводног материјала, производа од жељеза, бијеле 

технике и кућанских апарата, централно гријање ( сједишта, пословне јединице и остали 

облици)......................................................................................................... 600,00 КМ  

38. Привредна друштва из области трговине на велико и мало..........................400,00 КМ  

- робне куће (пословне јединице и остали облици)............................................. 500,00 КМ 

- тржни центри, тржнице и сл. (пословне јединице и остали облици)................400,00 КМ 
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- драгстори............................................................................................................15.000,00 КМ 

- трговачки центри (пословне јединице и остали облици).............................. 2.000,00 КМ - 

књижаре, уџбеници и наставна средства (посл. јединице)............................... 400,00 КМ  

39. Киосци у саставу предузећа..............................................................................200,00 КМ  

40. Шпедиције – представништва...........................................................................400,00 КМ  

41. Остале непоменуте дјелатности........................................................................200,00 КМ 

 

II–За предузетничке радње – дјелатности које предузетници обављају у својству 

самосталног занимања:  

1. Дјелатности из области трговине 

- самосталне трговачке радње.................................................................................150,00 КМ - 

козметичке радње, поклон шопови и сл..............................................................100,00 КМ - 

продавнице и сервиси рачунарске опреме, моб. телефона и сл........................100,00 КМ - 

продавнице ауто дијелова.................................................................................... 250,00 КМ - 

пекарска и месарска дјелатност............................................................................200,00 КМ - 

самопослуге............................................................................................................150,00 КМ  

- драгстори.............................................................................................................15000,00 КМ 

- робне куће..............................................................................................................500,00 КМ - 

златарске радње..................................................................................................... 150,00 КМ - 

откуп старог злата и накита..................................................................................300,00 КМ - 

тезге на пијаци........................................................................................................100,00 КМ  

2. Угоститељски објекти  

- хотели.................................................................................................................... 300,00 КМ - 

мотели, базени, аква паркови и сл....................................................................... 200,00 КМ - 

апартмани, пансиони, преноћишта, одмаралишта, хостели и сл..................... 100,00 КМ - 

ноћни клубови ................................................................................................... 1.000,00 КМ - 

диско клубови........................................................................................................ 300,00 КМ  

- ресторани, свадбени салони..................................................................................300,00 КМ            

- самосталне угоститељске радње (кафе бар, снек бар, роштиљнице, посластичарнице и 

остало)...................................................................................................................... 150,00 КМ 

 

III- Остале дјелатности  

1. Нотари.............................................................................................................. 1000,00 КМ  

2. Адвокати.............................................................................................................. 500,00 КМ  

3. Апотекарске и здравствене установе.................................................................400,00 КМ  

4. Ветеринарске установе и апотеке.......................................................................300,00 КМ  

5. Пољопривредне апотеке......................................................................................150,00 КМ  

6. Стоматолошке ординације..................................................................................300,00 КМ  

7. Агенције за промет некретнина......................................................................... 300,00 КМ  

8. Продаја, сервис и одржавање фискалних каса................................................. 400,00 КМ  

9. Мјењачнице..........................................................................................................300,00 КМ  
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10. Књиговодствени сервиси..................................................................................150,00 КМ  

11. Геодетске агенције, пројектни бирои и сл.......................................................200,00 КМ  

12. Сервиси клима уређаја, кућанских апарата и сл.............................................200,00 КМ  

13. Фризери и козметичари.....................................................................................100,00 КМ  

14. Ауто школе.........................................................................................................200,00 КМ  

15. Пржионице кафе................................................................................................100,00 КМ  

16. Каменорезачка дјелатност.................................................................................300,00 КМ  

17. Аутомеханичари, аутолимари, аутоелектричари и сл....................................150,00 КМ  

18. Занатске дјелатности из области грађевинарства (зидари, тесари, лимари, столари, 

бравари, паркетари, молери, керамичари и сл..................................................... 100,00 КМ  

19. Остали занати.................................................................................................... 100,00 КМ  

20. Самостални превозници (такси, превоз путника и робе и сл.)......................100,00 КМ  

21. Ауто праоне – ручне..........................................................................................100,00 КМ  

22. Ауто праоне – машинске..................................................................................200,00 КМ  

23. Производња тјестенина, јуфкаре и рибарнице...............................................100,00 КМ  

24. Израда бетонске галантерије...........................................................................100,00 КМ  

25. Пољоприв. дјелатности, сточарство, воћарство, цвјећарство и сл................100,00 КМ  

26. Обућари и сајџије …………............................................................................. 50,00 КМ  

27. Пекарске радње и меснице………................................................................. 100,00 КМ  

28. Друге непоменуте дјелатности..........................................................................100,00 КМ 

 

IV - За сваку издвојену пословну јединицу, пословну просторију, продавницу или неки 

други издвојени организациони дио предузећа, радње или других правних лица, уколико то 

није наведено тарифним бројем 7. тачка I , плаћа се такса у висини 70% од утврђеног износа 

за одређену дјелатност. 

 

НАПОМЕНА: У смислу одредаба овог тарифног броја, под истакнутом фирмом 

подразумијева се:  

-Правно лице и предузетник који обавља дјелатност на основу одобрења надлежног органа 

дужан је да на улазу у сваки пословни простор гдје обавља дјелатност истакне пословно 

име.  

-Пословним именом, у смислу овог закона, сматра се сваки истакнути назив или име које 

упућује на то да правно или физичко лице обавља дјелатност.  

-Пословно име из става 2. овог члана идентично је називу или имену садржаном у одобрењу 

надлежног органа и истиче се на одговарајућој табли одговарајућих димензија.  

-Ако се на једном објекту налази више истакнутих пословних имена истог обвезника, такса 

се плаћа само за једно пословно име.  

-Пословно име истиче се најкасније даном почетка обављања дјелатности.  

-Обвезник комуналне таксе дужан је подносе пореску пријаву за комуналну таксу Пореској 

управи Републике српске-Подручној јединици Котор-Варош, најкасније до 31. марта текуће 

године, а уплату су обавезни извршити до 30. јуна текуће године.  
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-Обавеза плаћања комуналне таксе почиње тећи годину дана од дана додјељивања 

јединственог идентификационог броја од надлежне Јединице пореске управе.  

 

XII 

Ступањeм на снагу ове одлуке, престаје да важи Одлука о комуналним таксама ,,Службени 

гласник Општине Котор Варош“, број: 7/16 и 13/18). 

 

XII 

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

Општине Котор Варош“.  

 

Број: 01-022-40/21                                                                                 ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 02.03.2021. године                                                           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

   Абид Ковачић,с.р.  

14 

 

Ha основу члана 50., 51., и 53. Закона о службеницима и намјештеницима у органима 

јединице локалне самоуправе ("Службени гласник Републике Српске", број: 97/16), члана 

39. став (2) тачка 21 Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Српске", 

број: 97/16 и 36/19) 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 02.03.2021. године, донијела je 

 

ОДЛУКУ 

о утврђивању критерија за  избор и именовање секретара Скупштине општине 

 

I 

Овом одлуком утврђују се критерији и услови за избор и именовање секретара 

Скупштине општине.  

II 

Кандидати за радно мјесто секретара Скупштине општине морају испуњавати опште 

и посебне услове утврђене Законом о локалној самоуправи и Законом о службеницима и 

намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе, и то опште услове: 

1) да је држављанин Републике Српске, односно Босне и Херцеговине, 

2) да је старије од 18 година, 

3) да има општу здравствену способност, 

4) да није осуђивано за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци 

или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у градској, односно 

општинској управи, 

5) да није отпуштено из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу 

власти у Босни и Херцеговини три године прије објављивања конкурса и 

6) да није у сукобу интереса, односно да не обавља дужност која је неспојива са дужношћу 

службеника у градској, односно општинској управи. 
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Посебни услови: 

1) да има завршен четворогодишњи студиј са звањем дипломирани правник или први 

циклус студија са звањем дипломирани правник и остварених најмање 240 ECTS бодова 

или еквивалент, 

2) да има најмање три године радног искуства у траженом степену образовања, односно 

звања и 

3) да има положен стручни испит за рад у управи. 

Изузетно од тачке 3) посебних услова, лице које је у другим органима и организацијама 

радило, а нема положен стручни испит за рад у управи, може да се кандидује и буде бирано, 

уз обавезу да положи стручни испит у року од шест мјесеци од дана запослења. Уколико не 

положи стручни испит за рад у управи у року од шест мјесеци, престаје му радни однос. 

 

III 

Секретара Скупштине општине, на основу спроведеног јавног конкурса, именује 

Скупштина општине. на вријеме трајања мандата сазива Скупштине општине. 

 

IV 

Поступак избора, укључујући преглед приспјелих пријава на конкурс и рангирање 

кандидата у складу са утврђеним критеријима извршиће комисија именована од стране 

Скупштине општине. 

V 

Комисију за избор секретара Скупштине чине: 

Асја Стоичков,  из реда службеника, предсједник, 

Душко Васиљевић, из реда службеника, члан, 

Милен Ескић, одборник, члан, 

Драган Зељковић, одборник, члан, 

Нарић Сњежана,  са листе стручњака, члан. 

 

VI 

Кандидати ће уз пријаву на конкурс достављати потребне документе који ће бити 

одређени у јавном конкурсу. Сва остала питања која нису утврђена овом одлуком утврдиће 

се јавним конкурсом. 

 

VII 

Јавни конкурс ће се објавити у Службеном гласнику Републике Српске и најмање 

једном дневном листу доступном јавности на територији Републике Српске са роком од 15 

дана за пријављивање кандидата. 

VIII 

За спровођење одлуке задужује се Одсјек за послове Скупштине општине. 

 

IX 

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

Општине Котор Варош". 

 

Број: 01-022-48/21                                                                              ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 02.03.2021. године                                                       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                                  Абид Ковачић,с.р. 
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Ha основу члана 54. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице 

локалне самоуправе ("Службени гласник Републике Српске", број: 97/16), члана 39. став (2) 

тачка 21) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16 

и 36/19) и 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 02.03.2021. године, доноси 

 

ОДЛУКУ 

о утврђивању критерија за избор и именовање начелника одјељења Општинске управе 

Општине Котор Варош 

 

I 

Овом одлуком ближе се утврђују критерији и услови за избор и именовање 

начелника одјељења. 

II 

Кандидати за радно мјесто начелника одјељења  морају испуњавати опште и посебне 

услове утврђене Законом о локалној самоуправи, Законом о службеницима и 

намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе, Законом о министарским, 

владиним и другим именовањима Републике Српске, Правилником о организацији и 

систематизацији радних мјеста Oпштинске управе Oпштине Котор Варош. 

Општи услови су: 

- да су држављани Републике Српске/БиХ, 

- да су старији од 18 година, 

- да нису отпуштени из органа управе на било којем нивоу власти у PC / БиХ, на основу 

дисциплинске мјере у периоду од три године прије дана објављивања конкурса, 

- да се на њих не односи члан IX став 1. УставаБиХ, 

- да се против њих не води кривични поступак, 

-да нису осуђивани за кривично дјело или безусловну казну затвора од најмање 6 мјесеци 

или за кривично дjело које га чини неподобним за обављање послова у општинској управи, 

-да није у сукобу интереса, односно да не обавља дужност која је неспојива са дужношћу 

службеника у градској, односно општинској управи, 

-да има општу здравствену способност. 

 

III 

Начелника одјељења, на основу спроведеног јавног конкурса, a на приједлог 

Начелника, именује Скупштина општине. Начелник одјељења именује се на вријеме 

трајања мандата Скупштине општине. 

IV 

Поступак избора, укључујући преглед приспјелих пријава на конкурс и рангирање 

кандидата у складу са утврђеним критеријима извршиће комисија именована од стране 

Начелника општине. 

V 

Кандидати ће уз пријаву на конкурс достављати потребне документе који ће бити 

одређени у јавном конкурсу. Сви питања који нису утврђени овом одлуком утврдиће се 

јавним конкурсом. 
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VI 

Јавни конкурс ће се објавити у Службеном гласнику Републике Српске и најмање 

једном дневном листу доступном јавности на територији Републике Српске са роком од 15 

дана за пријављивање кандидата. 

VII 

За спровођење одлуке задужује се Одјељење за општу управу и Начелник општине. 

 

VIII 

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

Општине Котор Варош". 

 

 

Број: 01-022-49/21                                                    ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 02.03.2021. године        СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                  Абид Ковачић,с.р. 
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На основу члана 2.12 став 5. Изборног закона Босне и Херцеговине („Службени 

гласник Босне и Харцеговине“, број: 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 

65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13, 7/14, 31/16 и 41/20), члана 2.3.7.8. 

и 9. Упутства  о утврђивању квалификација, броја и именовању чланова  изборне комисије 

основне изборне јединице у Босни и Херцеговини („Службени гласник Босне и 

Херцеговине“, број: 29/18 и 36/19) и члана 36. Статута Општине Котор Варош („Службени 

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

сjедници одржаној данa 02.03.2021. године,  д о н о с и  

 

О  Д  Л  У  К  У 

о расписивању Јавног огласа за именовање два чланa  Општинске изборне комисије Kотор 

Варош 

 

I 

Овом одлуком се расписује Јавни оглас за именовање два члана Општинске изборне 

комисије Котор Варош. 

Састав изборне комисије треба бити мултиетничан тако да одражава заступљеност 

конститутивних народа, укључујући и остале, у изборној јединици за коју се орган 

надлежан за провођење избора оснива, водећи рачуна о посљедњем попису становништва  

спроведеном на државном нивоу.  

Састав изборне комисије ће, у правилу, одражавати равноправну заступљеност 

полова. 

У саставу општинске изборне комисије настојаће се осигурати да број чланова мање 

заступљеног пола буде најмање 40% од укупног броја чланова. 
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II 

Члановима општинске изборне комисије мандат траје седам (7) година и тече од дана 

давања сагласности Централне изборне комисије БиХ на рјешење Скупштине општине о 

именовању чланова  Општинске изборне комисије. 

III 

Чланови не заснивају  радни однос. 

Чланови Општинске изборне комисије имају право на сталну мјесечну накнаду за 

свој рад у складу са одредбама Изборног закона и одлуке Скупштине општине. 

 

IV 

Општи услови за кандидате за члана  Општинске изборне комисије су: 

- да је лице са правом гласа 

- да је лице са одговарајућом стручном спремом и искуством у спровођењу избора  

 

Пoрeд oпштих услoвa прoписaних члaнoм 2.2 Избoрнoг зaкoнa БиХ, члaн избoрнe 

кoмисиje мoрa испуњaвaти и пoсeбнe услoвe: 

1.  дa имa прeбивaлиштe у oпштини Котор Варош, 

2. дa имa зaвршeн фaкултeт, VII/1 стeпeн стручнe спрeмe или зaвршeн фaкултeт Бoлoњскoг 

систeмa студирaњa сa нajмaњe 180 ETCS и 

3. дa пoсjeдуje искуствo у спрoвoђeњу избoрa. 

 

 Пoд искуствoм у спрoвoђeњу избoрa пoдрaзумиjeвa сe члaнствo у избoрнoj кoмисиjи и 

члaнствo у бирaчкoм oдбoру нa избoримa oбухвaћeним Избoрним зaкoнoм БиХ. 

Изузeтнo, члaн избoрнe кoмисиje мoжe бити лицe сa прeбивaлиштeм из другe oпштинe, 

укoликo нeмa кaндидaтa сa прeбивaлиштeм у oпштини Котор Варош кojи испуњaвajу услoвe 

трaжeнe jaвним oглaсoм. 

Изузeтнo oд тачке 2. Посебних услова, члaн избoрнe кoмисиje мoжe бити лицe кoje имa 

зaвршeну вишу шкoлу, oднoснo VI стeпeн стручнe спрeмe укoликo сe рaди o oпштини кoja 

имa мaњe oд 2.000 бирaчa уписaних у Цeнтрaлни бирaчки списaк или aкo je пoтрeбнo 

испoштoвaти oдрeдбe члaнa 2.14 стaв (1) Избoрнoг зaкoнa БиХ.  

Изузeтнo, укoликo ни у пoнoвљeнoм пoступку рaсписивaњa jaвнoг oглaсa нeмa кaндидaтa 

кojи испуњaвajу услoвe из тачке 2 посебних услова, зa члaнa избoрнe кoмисиje мoжe бити 

имeнoвaнo лицe кoja имa зaвршeну срeдњу шкoлу, oднoснo IV стeпeн стручнe спрeмe. 

Изузeтнo од тачке 3. Посебних услова, члaн избoрнe кoмисиje мoжe бити лицe кoje имa VII/1  

стeпeн стручнe спрeмe, зaвршeн прaвни фaкултeт, oднoснo зaвршeн прaвни фaкултeт 

Бoлoњскoг систeмa студирaњa с нajмaњe 180 ETCS, бeз избoрнoг искуствa. 

V 

За члана Општинске изборне комисије не може бити именовано лице: 

1. које се не може кандидовати у смислу одредби чл. 1.6, 1.7 и 1.7а Изборног закона БиХ; 
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2. које је члан највишег извршно-политичког органа политичке странке или коалиције 

(предсједник, потпредсједник, генерални секретар, секретар или члан извршног одбора 

или главног одбора); 

3. које је носилац изабраног мандата или је члан извршног органа власти, осим у 

случајевима предвиђеним чланом 2.12 став 4 Изборног закона БиХ; 

4. које је кандидат за изборе за било који ниво власти; и 

5. којем је изречена санкција за радњу која представља тежу повреду изборних закона или 

прописа за коју је лично одговорно, у посљедње четири (4) године, рачунајући од дана 

правоснажности одлуке. 

 

Члан Општинске изборне комисије не може бити заступник односно пуномоћник 

политичког субјекта који учествује на изборима, нити лице које је правоснажном судском 

пресудом осуђено на казну затвора у трајању од шест мјесеци или дуже (члан 2.12 став 7 

Изборног закона БиХ) 

VI 

Уз  пријаву на Јавни оглас  кандидати су дужни приложити сљедећу документацију: 

1. краћа биографија, 

2. извод из матичне књиге рођених, 

3. увјерење о држављанству (не старије од 6 мјесеци) 

4. oбрaзaц ПБA-3 o прeбивaлишту имeнoвaнoг члaнa избoрнe кoмисиje (нe стaриjи 

oд три мjeсeцa, oд дaнa издaвaњa oд стрaнe нaдлeжнoг oргaнa) 

5. овјерена копија личне карте, 

6. дoкaз o стручнoj спрeми кaндидaтa - имeнoвaнoг члaнa избoрнe кoмисиje, 

oднoснo oвjeрeну диплoму o стeчeнoj стручнoj спрeми, 

7. дoкaз o избoрнoм искуству (дoкaз o избoрнoм искуству мoрa сaдржaвaти пoдaткe 

o нaзиву избoрнe кoмисиje и мaндaтнoм пeриoду, oднoснo врсти и гoдини избoрa 

и нaзиву бирaчкoг мjeстa, у кojeм je имeнoвaни кaндидaт биo члaн бирaчкoг 

oдбoрa, тe пoдaтaк дa je кaндидaт биo aнгaжoвaн у рaду бирaчкoг oдбoрa и 

oбaвљao ту дужнoст), 

8. свojeручнo пoтписaну и oвjeрeну oд стрaнe нaдлeжнoг oргaнa изjaву кандидата 

дa ниje oбухвaћeн oдрeдбaмa члaнa 2.3 Избoрнoг зaкoнa БиХ, кoja je сaстaвни диo 

Упутства  о утврђивању квалификација, броја и именовању чланова  изборне 

комисије основне изборне јединице у Босни и Херцеговини,  

9. свojeручнo пoтписaну и oвjeрeну oд стрaнe нaдлeжнoг oргaнa изjaву кандидата 

дa ниje oбухвaћeн oдрeдбaмa члaнa 2.12 став 7 Изборног закона БиХ 

10. изjaву o нaциoнaлнoм изjaшњeњу кaндидaтa сa пoсљeдњeг пoписa стaнoвништвa 

у Бoсни и Хeрцeгoвини, свojeручнo пoтписaну и oвjeрeну кoд нaдлeжнoг oргaнa, 

 

VII 

Поступак по јавном огласу спровешће Комисија за избор чланова Општинске 

изборне комисије Котор Варош, коју именује Скупштина општине. 

Са кандидатима који буди испуњавали услове јавног огласа Комисија за избор 

чланова општинске изборне комисије Котор Варош  ће обавити интервју, о чему ће 

кандидати бити благовремено обавјештени. 

 

VIII 

Јавни оглас  ће се објавити у дневном листу „Глас Српске“ и „Службеном гласнику  
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Републике Српске“ и на интернет страници Општине Котор Варош. 

Рок за подношење пријаве на јавни оглас  је 8 дана од дана објављивања огласа. У 

случају да јавни оглас не буде истовремено објављен рок се рачуна од дана посљедњег 

објављивања. 

 Пријава са доказима о испуњавању општих и посебних услова тражених јавним 

огласом достављају се у оргиналу или овјереној копији лично или на адресу: Скупштина 

општине Котор Варош, Комисији за избор чланова Општинске изборне комисије Котор 

Варош. 

IX 

О спровођењу ове одлуке стараће се Одсјек за послове Скупштине општине Котор 

Варош. 

X 

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

општине Котор Варош“. 

 

 

Број: 01-022-60/21                                                    ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 02.03.2021. године                                      СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

            Абид Ковачић,с.р. 

17 

 

На основу члана  4. Закона o административним таксама („Службени гласник 

Републике Српске“ број: 100/11, 103/11, 67/13, 123/20) и члана 36. Статута Општине Котор 

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

Котор Варош на сједници одржаној дана  02.03.2021. године, д о н о с и 

 

 

О Д Л У К У 

о измјени Одлуке о општинским административним таксама 

 

Члан 1. 

 У Одлуци о општинским административним такасама („Службени гласник Општине 

Котор Варош, број: 15/13, 7/16 и 3/19) у члану 13. -ТАРИФА  ОПШТИНСКИХ 

АДМИНИСТРАТИВНИХ  ТАКСА  у  одјељку  II -РЈЕШЕЊА, Тарифни број 4. мијења се и 

гласи: 

,, За списе и радње у вези са регистрацијом предузетника плаћају се таксе у сљедећим 

износима:  

 а) за оснивање – 30 КМ, 

 б) за промјене података уписаних у регистар– 20 КМ, 

 в) за престанак обављања дјелатности – 10 КМ, 

 г) за припремне радње– 10 КМ, 

 д) за резервацију пословног имена која обухвата регистрацију и брисање – 15 КМ. 

Ако се захтјев у вези са регистрацијом предузетника подноси електронским путем, 

износ таксе за списе и радње у вези са регистрацијом предузетника умањују се за 50%. 

 

За рјешења за категоризацију угоститељских објеката ....................................... 30,00 КМ.“ 
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Члан 2. 

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

општине Котор Варош“. 

 

Број: 01-022-44/21 

Датум: 02.03.2021. године            ПРЕДСЈЕДНИК 

          СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                              Абид Ковачић,с.р. 
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На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи РС („Службени гласник 

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

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

Варош на сједници одржаној дана   02.03.2021. године  д о н о с и: 

 

 

О Д Л У К У 

подршци предузетништву 

 

I 

Овом одлуком утврђује се висина средстава за подршку предузетништву. 

 

II 

Средства из тачке I ове одлуке одређују се у износу од 5.000,00 (петхиљада) КМ, а 

исплаћиваће се са ставке непрофитне организације-ИРБ, утврђене буџетом Општине Котор 

Варош за 2021. годину. 

 

III 

Расподјелу средстава ће вршити комисија коју ће именовати начелник општине. 

 

IV 

О извршењу ове одлуке стараће се Одјељење за привреду Општинске управе Општине 

Котор Варош. 

 

V 

Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Општине 

Котор Варош”. 

 

 

Број: 01-022-39/21                                                     ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 02.03.2021. године                                             СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

          Абид Ковачић,с.р. 
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На основу члана 41. став (1) Закона о развоју малих и средњих предузећа ("Службени 

гласник Републике Српске", број: 50/13, 56/13 и 84/19) члана 7. Закона о министарским, 

владиним и другим именовањима Републике Српске (Службени гласник Републике Српске, 

број: 25/03, 41/03 и 104/06), члана 18. Закона о систему јавних служби („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 68/07, 109/12 и 44/16) и члана 36. Стaтутa Oпштинe Котор Варош 

(„Службeни глaсник Oпштинe Котор Варош“, брoj: 10/17), Скупштина општине Котор 

Варош је на сједници одржаној 02.03.2021. године, донијела је 

О Д Л У К У 

о утврђивању критеријума за избор и именовања директора Aгенције за локални 

економски развој општине Котор Варош 

 

I 

Овом одлуком ближе се утврђују услови и критеријуми за избор и именовање директора у 

Aгенције за локални економски развој (у даљем тексту: АЛЕРК). 

 

II 

Кандидати за избор и именовање на позицију из тачке 1. ове одлуке, морају испуњавати 

сљедеће опште услове: 

- да су држављани РС или БиХ, 

- да су старији од 18 година, 

- да нису отпуштени из државне службе као резултат дисциплинске мјере на било којем 

нивоу власти у Републици Српској или Босни и Херцеговини у периоду од три године прије 

дана објављивања упражњене позиције, 

- да нису осуђивани за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци 

или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање тражених послова, 

- да не служе казну изречену од Међународног суда за бившу Југославију и да нису под 

оптужницом тог суда, а да се нису повиновали налогу да се појаве пред Судом (Члан IX 

Устава БиХ). 

Посебни услови за избор и именовање директора АЛЕРК-а су: 

1) завршен први циклус студија високог образовања са остварених 240 ECTS 

бодова или еквивалентом, 

2) најмање три године радног искуства у струци, од чега најмање двије године на 

руководећим пословима. 

 

III 

Директора установе именује Скупштина општине, на основу спроведеног јавног конкурса, 

извјештаја Комисије за избор са Ранг листом и препоруком за именовање, а на приједлог 

начелника општине.  

IV 

Начелник општине именује Комисију за избор која се састоји од пет чланова. У Комисију 

за избор именују се три члана из реда службеника Општинске управе, а два члана са листе 

стручњака утврђене од стране Скупштине општине. За чланове Комисије за избор могу бити 

именована лица која имају најмање исти или већи степен стручне спреме који се захтијева 

за именовање и који посједују стручно знање и искуство у одговарајућој области.  
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V 

Предсједник Скупштине оглашава јавни конкурс за избор и именовање директора у складу 

са овом одлуком. 

VI 

За извршење ове одлуке задужују се начелник општине и предсједник Скупштине. 

 

VII 

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

Општине Котор Варош''. 

 

Број: 01-022-46/21                                                     ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 02.03.2021. године                                             СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

          Абид Ковачић,с.р. 

20 

 

 На основу члана 80. став 4. Закона о уређењу простора и грађењу (,,Службени  

гласник Републике Српске“, број: број: 40/13, 2/15, 106/15, 3/16, 104/18 и 84/19), члана 39. 

став 2. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике Српске“, број 97/16 и 

36/19), члана 24. Одлуке о уређењу простора и грађевинском земљишту-пречишћени текст 

(,,Службени гласник општине Котор Варош”, број: 8/16) и члана 36. Статута  општине  

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

општине Котор Варош на сједници одржаној 02.03.2021. године,  д о н о с и  

 

  

О Д Л У К У  

о утврђивању  просјечне  коначне  грађевинске цијене  1m2 корисне  површине стамбеног 

и пословног простора за израчунавање висине ренте за градско грађевинско земљиште у 

2021. години 

 

 

I 

          Основица за израчунавање  висине ренте за градско грађевинско земљиште  у 2021. 

години  износи 720,00 КМ (словима:седамстотинадвадесет конветрибилних марака). 

 

II 

           Основица утврђена тачком 1. ове одлуке представља просјечну коначну  грађевинску 

цијену за 2020. годину 1 m2 корисне стамбене  површине за подручје  општине Котор 

Варош.  

III 

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

општине  Котор Варош“ . 

 

 

Број: 01-022-45/21                                                     ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 02.03.2021. године                                             СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

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

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

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

сједници одржаној дана 02.03.2021. 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: 

- к.ч. 561/2, звана „РАВАН“, ливада 6 класе, површине 3028 m2, која је уписана у 

посједовни лист број: 10/3 к.о. Стопан, на име посједника Бајрић (Алије) Сејфо са 

дијелом 1/1, 

- к.ч. 1201, звана „БЕШИН ДО“, ливада 6 класе, површине 3179 m2, која је уписана у 

посједовни лист број: 10/3 к.о. Стопан, на име посједника Бајрић (Алије) Сејфо са 

дијелом 1/1, 

- к.ч. 1220, звана „ПОЉЕ“, ливада 6 класе, површине 3098 m2, која је уписана у 

посједовни лист број: 10/3 к.о. Стопан, на име посједника Бајрић (Алије) Сејфо са 

дијелом 1/1, 

- к.ч. 1280, звана „ЉЕТИШТЕ“, ливада 6 класе, површине 8060 m2, која је уписана у 

посједовни лист број: 10/3 к.о. Стопан, на име посједника Бајрић (Алије) Сејфо 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 Бајрић (Алије) Сејфе из 

Петровца 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 

 

IV 

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

општине Котор Варош“ 

 

 

Број: 01-022-53/21                                                     ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 02.03.2021. године                                             СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

          Абид Ковачић,с.р. 
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На основу члана 5. Закона о финансирању политичких странака из буџета Републике, 

града и општине (,,Службени гласник Републике Српске'', број: 65/08), Одлуке о усвајању 

буџета Општине Котор Варош за 2021. годину (,,Службени гласник Општине Котор 

Варош“, број: 1/21) и члана 36. Статута Општине Котор Варош (,,Службени гласник 

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

02.03.2021. године  д о н о с и  

 

О Д Л У К У 

О  РАСПОДЈЕЛИ  БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА ЗА  РАД ПОЛИТИЧКИХ СТРАНАКА 

ЗА ПЕРИОД  ОД 01.01.2021. ДО 31.12.2021. ГОДИНЕ 

 

I 

 Овом одлуком  распоређују се средства за финансирање политичких странака на 

подручју општине Котор Варош у складу са Законом о финансирању политичких странака  

из буџета Републике, града и општине и Одлуком о усвајању буџета општине Котор Варош 

за 2021. годину. 

 

II 

 Расподјела се врши на основу члана 5. став 2. Закона о финансирању политичких 

странака  из буџета  Републике, града и општине, како слиједи: 

 

 

Редн

и 

број 

Политичка странка 

Члан 5.став 

2 

тачка а) 

Закона 

Члан 5.став 

2 

тачка б) 

Закона 

Број 

одборник

а 

 

Укупно 

1. 
Српска  демократска  

странка 
1.000,00 8.296,30 8 9.296,30 

2. 

Партија 

демократског 

прогреса 

1.000,00 6.222,22 6 7.222,22 

3. 
Савез независних 

социјалдемората 
1.000,00 6.222,22 6 7.222,22 

4. 
Демократски савез- 

Демос 
1.000,00 1.037,04 1 2.037,04 

5. 
Странка 

демократске акције 
1.000,00 3.111,11 3 4.111,11 

6. 
Социјалистичка  

партија 
1.000,00 2.074,07 2 3.074,07 

7. 
Уједињена Српска 

1.000,00 1.037,04 1 2.037,04 

      

III 

 О извршењу ове одлуке стараће се Општинска управа Општине Котор Варош - 

Одјељење за финансије, које ће уплаћивати наведена средства у мјесечним износима у 

висини 1/12 директним дознакама на жиро - рачуне наведених странака. 
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IV 

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

Општине Котор Варош'. 

 

Број: 01-022-50/21                                                     ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 02.03.2021. године                                             СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

          Абид Ковачић,с.р. 
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На основу члана 53. и 79. Закона о службеницима и намјештеницима у органима 

једнице локалне самоуправе („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 02.03.2021. године,       

д о н о с и  

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

О УТВРЂИВАЊУ ЛИСТЕ СТРУЧЊАКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КОТОР ВАРОШ 

 

1. Утврђује се листа стручњака Скупштине општине Котор Варош, у следећем саставу: 

-Микић Зорица, дипл. правник, 

-Јокановић Далиборка, дипл.инж.шумарства, 

-Комљеновић Чедо, дипл.инж.шумарства, 

-Бунић Ранко, дипл.инж.грађевинарства, 

- Марина Радоњић, дипл. правник, 

- Игор Вученовић, проф.физичке културе, 

- Љиљана Гајанин, доктор медицине, 

-Васиљевић Славко, др геодезије, 

-Стојановић Александра, проф.историје, 

-Ђекановић Дијана, дипл.економиста, 

-Мијић Раденко, дипл.технолог, 

-Башић Милан, дипл.економиста, 

-Чиркић Ахмет, дипл.инж.машинства, 

-Вилић Вернеса, дипл.правник, 

-Фифић-Јуларџија Фикрета, професор разредне наставе, 

- Кузмић Младен, дипл.инж.пољопривреде, 

-Петровић Невенко, дипл.инж.грађевине, 

-Тепић Младен, професор географије и демографије, 

-Микић Санела, дипл.социјални радник, 

-Каралић Борис, инж. пољопривреде, 

-Бунић Весна, дипл.еколог, 

- Бранко Понорац, дипл.економиста, 

-Нарић Сњежана, дипл.правник, 

-Перишић Радослав, проф.разредне наставе, 

-Јовичић Данијел, проф.разредне наставе, 

-Марковић Бранислав, инж.технологије, 

-Томић Бошко, дипл.новинар, 

- Хабиба Ковачић, дипл.правник, 
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- Данијела Костић, проф.физичког васпитања, 

- Бранислава Вученовић, дипл.педагог, 

- Бојана Васић, дипл.новинар, 

- Југослав Миљановић, дипл.економиста, 

- Јасмина Хибић, дипл.економиста, 

- Драгана Мирковић, дипл.правник, 

- Данијела Малијевић, дипл.правник, 

- Драгана Петрушић, дипл.правник, 

-Бибић Жељко, наставник историје и географије, 

-Шелвер Вукан, дипл.правник, 

-Каламанда Милован, инж.технологије, 

-Ескић Милоранка, наставник биологије, 

-Ђукић Драган, проф.разредне наставе, 

- Кристина Дубочанин, дипл. правник, 

-Петрушић Сања, дипл.економиста, 

-Лукић Војин, дип.инж.саобраћаја, 

- Ковачевић Бранка, мр фармације, 

- Жутић Тања, дипл.економиста, 

- Ненад Марјановић, мр екологије, 

- Бојан Врљановић, проф.енглеског језика, 

- Рајко Ђукић, инж. технологије, 

- Маја Вучковац, дипл.економиста, 

- Зорица Дукић, дипл.правник, 

- Олена Радић, дипл.правник, 

- Јелена Ђукић, дипл.правник 

- Драгана Радмановић, дипл.правник, 

- Бранка Филиповић, дипл.економиста, 

-Александар Јефтимир, професор социологије, 

- Славица Витезовић, дипл.профес.разредне наставе, 

- Слободанка Каламанда, дипл.проф.српског језика, 

- Мензил Ђенана, мр екологије. 

 

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

Општине Котор Варош“.  

 

Број: 01-022-43/21        ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 02.03.2021. године         СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

 Абид Ковачић,с.р. 

 

24 

 

На основу члана 7. тачке а) Упутства  о утврђивању квалификација, броја и 

именовању чланова изборне комисије основне изборне јединице у Босни и Херцеговини 

(„Службени гласник Босне и Херцеговине“, број: 29/18 и 36/19) и члана 36. став (2) тачка 

23) Статута Општине Котор Варош („Службени гласник Општине Котор Варош“, број: 
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10/17) Скупштина општине Котор Варош на сједници одржаној дана 02.03.2021. године,  

доноси  

Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о именовању Комисије за спровођење конкурсне процедуре за избор 2 члана Општинске 

изборне комисије Котор Варош 

 

1. У Комисију за спровођење конкурсне процедуре за избор 2 члана Општинске 

изборне комисије Котор Варош, именују се:  

- Асја Стоичков- предсједник, 

- Душко Васиљевић-члан, 

- Славен Момић– члан, 

- Данијела Малијевић – члан, 

- Вукан Шелвер– члан. 

       2. Задатак Комисије је да спроведе поступак по Јавном позиву за избор чланова 

Општинске изборне комисије Котор Варош. Пo зaтвaрaњу jaвнoг oглaсa кoнкурснa 

кoмисиja пoднoси писaни извjeштaj Скупштини општине, у кojeм нaвoди свe рeлeвaтнe 

пoдaткe зa свaку oсoбу кoja je пoдниjeлa зaхтjeв пo jaвнoм oглaсу. У нaвeдeнoм извjeштajу 

кoнкурснa кoмисиja врши клaсификaциjу кaндидaтa нa oнe кoje испуњaвajу услoвe трaжeнe 

jaвним oглaсoм и нa oнe кojи нe испуњaвajу услoвe, уз oбрaзлoжeњe. Сa кaндидaтимa кojи 

испуњaвajу услoвe jaвнoг oглaсa кoнкурснa кoмисиja oбaвљa интeрвjу, прeмa прeтхoднo 

утврђeним критeриjимa, нaкoн чeгa врши бoдoвaњe и сaчињaвa рaнг-листу сa рeдoслиjeдoм 

кaндидaтa прeмa успjeху (укупнoм брojу бoдoвa), пoстигнутoм нa интeрвjуу и исту 

дoстaвљa Скупштини општине, која цијенећи положај кандидата на ранг листи доноси 

Рјешење о именовању чланова Општинске изборне комисије Котор Варош. 

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

Општине Котор Варош“. 

 

Број: 01-022-41/21                                                                 ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 02.03.2021. године                                                СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                      Абид Ковачић,с.р. 

25 

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

Српске", број: 97/16 и 36/19), члана 124. став 2. Статута Oпштине Котор Варош ("Службени 

гласник Општине Котор Варош", број: 10/17), Скупштина општине Котор Варош на 

сједници одржаној дана: 02.03.2021. године, д о н о с и 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

o именовању чланова привремених савјета мјесних заједница 

 

1) Именују се чланови привремених савјета мјесних заједница на подручју општине Котор 

Варош, како слиједи: 
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МЈЕСНА ЗАЈЕДНИЦА КОТОР ВАРОШ: 

1. Станко Тепић- предсједник 

2. Предраг Илеш 

3. Борис Каралић 

4. Петар Тривуновић 

5. Бранислав Марковић 

6. Ђорђе Бојић 

7. Фикрет Тузлић 

8. Сања Благојевић 

9. Даниел Гавриловић 

 

МЈЕСНА ЗАЈЕДНИЦА МАСЛОВАРЕ: 

1. Борис Стојановић- предсједник 

2. Душко Богданић 

3. Драгана Шебић 

4. Милош Вучановић 

5. Станислав Жупљанин 

6. Бране Дугоњић 

7. Зоран Петрушић 

 

МЈЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ЗАБРЂЕ: 

1.Ратко Ђукић- предсједник 

2.Ранко Катана 

3.Грозда Шелвер 

4.Ново Кнежевић 

5.Мирослав Чолић 

6.Миливоје Симуновић 

7.Хусо Шабановић 

 

МЈЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ШИПРАГЕ: 

1.Борислав Благојевић-предсједник 

2.Мирослав Благојевић 

3.Велимир Тривуновић 

4.Бобан Благојевић 

5.Елвир Летић 

6.Елведин Билановић 

7.Мухамед Тргаловић 

 

МЈЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ОБОДНИК: 

1.Снежана Мирковић- предсједница 

2.Радислав Стојановић 
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3.Милица Крагић 

4.Бранимир Јурић 

5.Јован Крагић 

6.Љубомир Кузмић 

7.Мирослав Бијелић 

 

МЈЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ВАГАНИ: 

1.Зоран Радмановић-предсједник 

2.Обренко Гавриловић 

3.Радован Симкић 

4.Неда Врљановић 

5.Ђорђе Радоњић 

 

МЈЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ЛИПЉЕ: 

1.Драган Пејаковић- предсједник 

2.Новак Пејаковић 

3.Зоран Пејаковић 

4.Петко Петковић 

5.Живојин Васић 

 

МЈЕСНА ЗАЈЕДНИЦА КРУШЕВО БРДО: 

1.Зоран Тривуновић-предсједник 

2.Драго Максимовић 

3.Лазар Ивановић 

4.Миленко Стојановић 

5.Мирсад Палић 

 

МЈЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ГРАБОВИЦА: 

1.Бојан Ђекановић-предсједник 

2.Далиборка Каламанда 

3.Николина Бојић 

4.Младен Брљић 

5.Зоран Кузмић 

 

МЈЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ВРБАЊЦИ: 

1.Недељко Сакан-предсједник 

2.Јеленко Васиљевић 

3.Братислав Мрђеновић 

4.Младен Тепић 

5.Далибор Марковић 

6. Белмин Мујановић 
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7. Мирудин Дугоњић 

 

2) О извршењу овог рјешења стараће се Одјељење за општу управу, које ће у року од 30 

дана конституисати савјете мјесних заједница. 

 

3) Рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у Службеном гласнику Општине 

Котор Варош. 

 

 

Број: 01-022-42/21                 ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 02.03.2021. године       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

          Абид Ковачић,с.р. 

26 

 

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 02.03.2021. године, доноси 

сљедећи  

 

З А К Љ У Ч А К 

о  позивању одборника на састанке савјета мјесних заједница 

 

 

1. Скупштина општине Котор Варош препоручује привременим савјетима мјесних 

заједница да на састанке позивају и одборнике са подручја своје мјесне заједнице. 

 

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

Општине Котор Варош". 

 

 

Број:01-022-63/21                                                                               ПРЕДСЈЕДНИК  

Датум: 02.03.2021. године                                СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                          Абид Ковачић,с.р. 
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АКТИ НАЧЕЛНИКА 

 

1 

На основу члана 59. став (1) тачка 12) Закона о локалној самоуправи (,,Службени 

гласник Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19) и члана 67. став (1) тачка 13) 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 Статут о допуни Статута Агенције за локални економски развој 

општине Котор Варош, број 03/21 од 18.02.2021. године. 

 

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

 

 

Број: 02-014-85-1/21           Начелник општине 

Датум: 25.02.2021. године                      Зденко Сакан,с.р. 

 

АКТИ ЈАВНИХ УСТАНОВА 

 

На основу члана (40) став 2) Закона о развоју малих и средњих предузећа ("Службени 

гласник Републике Српске", број: 50/13, 56/13 и 84/19), Управни одбор Агенције за локални 

економски развој општине Котор Варош на сједници одржаној дана 18.02.2021. године, 

доноси 

     СТАТУТ 

о допуни Статута Агенције за локални економски развој општине Котор Варош 

(1) У члану 23. Статута Агенције за локални економски развој општине Котор Варош 

(У даљем тексту: Статут),  послије става (2) додаје се нови став (3) који гласи: 

„За директора Агенције може бити именовано лице које поред општих услова за 

запошљавање испуњава и посебне услове: 

3) завршен први циклус студија високог образовања са остварених 240 ECTS 

бодова или еквивалентом, 

4) најмање три године радног искуства у струци, од чега најмање двије године на 

руководећим пословима. 

(2) Овај Статут о допуни Статута Агенције за локални економски развој општине Котор 

Варош ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној плочи Општинске 

управе Општине Котор Варош. 

Број: 03/21           Предсједник УО 

Датум: 18.02.2021. године     Јована Јокановић,с.р. 
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Р.бр                                                        САДРЖАЈ                                                          

Стр 

 

1. Програм рада Скупштине општине Котор Варош за 2021. годину      1 

2. Програм кориштења средстава посебних водних  накнада за 2021. 

годину 

    11 

3. Програм санације и одржавања локалних и некатегорисаних путева 

на подручју општине Котор Варош за 2021. годину 

    12 

 

4. Програм уређења градског грађевинског земљишта општине Котор 

Варош за 2021. годину 

    17 

5. Програм чишћења и одржавања  јавних површина  на подручју 

мјесних заједница за 2021. годину 

    21  

6. Програм чишћења и одржавања јавних асфалтних и зелених 

површина са прикупљањем и одвозом смећа и обнављањем зелених 

јавних површина на градском подручју општине Котор Варош у 

2021. години 

    23 

7. Одлука o утврђивaњу пoрeскe стoпe зa oпoрeзивaњe нeпoкрeтнoсти 

нa пoдручjу општине Котор Варош у 2021. гoдини 

    25 

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

2347/368 и к.ч. 2347/480  к.о. Котор Варош 

    26 

9. Одлука o висини вриjeднoсти нeпoкрeтнoсти нa пoдручjу Oпштинe 

Котор Варош зa пoтрeбe утврђивaњa пoрeзa нa нeпoкрeтнoсти у 2021. 

гoдини 

    27 

10. Одлука о начину и условима јавне продаје путем лицитације парцелe 

означенe као к.ч. 2136/9 к.о. Котор Варош 

    31  

11. Одлука о вриједности бода за плаћање комуналне накнаде за 2021. 

годину 

    32 

12. Одлука о замјени парцелe означенe као к.ч. 1283/3 к.о. Котор Варош 

за парцелу 1239/2 к.о. Котор Варош 

    33 

13. Одлука о комуналним таксама     34 

14. Одлука о утврђивању критерија за  избор и именовање секретара 

Скупштине општине 

    44 

15. Одлука о утврђивању критерија за избор и именовање начелника 

одјељења Општинске управе Општине Котор Варош 

    46 

16. Одлука о расписивању Јавног огласа за именовање два чланa  

Општинске изборне комисије Kотор Варош 

    47 

17. Одлука о измјени Одлуке о општинским административним таксама     50 

18. Одлука подршци предузетништву     51 

19. Одлука о утврђивању критеријума за избор и именовања директора 

Aгенције за локални економски развој општине Котор Варош 

    52 
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20. Одлука о утврђивању  просјечне  коначне  грађевинске цијене  1m2 

корисне  површине стамбеног и пословног простора за израчунавање 

висине ренте за градско грађевинско земљиште у 2021. години 

    53 

21. Одлука о прихватању понуђених  непокретности као поклона     54 

22. Одлука о  расподјели  буџетских средстава за  рад политичких 

странака за период  од 01.01.2021. до 31.12.2021. године 

    55 

23. Рјешење о утврђивању листе стручњака Скупштине општине Котор 

Варош 

    56 

24. Рјешење о именовању Комисије за спровођење конкурсне процедуре 

за избор 2 члана Општинске изборне комисије Котор Варош 

    58 

25. Рјешење o именовању чланова привремених савјета мјесних 

заједница 

    58 

26. Закључак о  позивању одборника на састанке савјета мјесних 

заједница 

    61 

  

АКТИ НАЧЕЛНИКА 

 

     

1. Сагласност     62 

       

 АКТИ ЈАВНИХ УСТАНОВА 

 

     

1. Статут о допуни Статута Агенције за локални економски развој 

општине Котор Варош 

    62 

 

 

  

 

 


