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На основу члана 39. став (2) алинеја 9). Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 109. и 127. Закона о спорту 

(„Службени гласник Републике Српске“, број: 79/20), члана 36. Статута општине Котор 

Варош („Службени гласник општине Котор Варош“, број: 10/17 и 13/21) Скупштина 

општине Котор Варош на сједници одржаној дана 19. априла 2022. године, донијела је 

  

 

П Р О Г Р А М 

финансирања спорта на подручју општине Котор Варош за 2022. годину 

 
 

У В О Д 

Одлуком о категоризацији спортских организација и начину расподјеле средстава за 

финансирање спорта и физичке културе на подручју општине Котор Варош („Службени 

гласник општине Котор Варош“, број: 5/17) дефинисани су оквири финансирања спорта и 

спортских организација према категоријама одређеним на основу усвојених критерија 

категоризације одређених Законом о спорту (Службени гласник Републике Српске број: 

79/20).  

Поред категоризације спортских организација, начина финансирања, извјештавања 

и слично уређен је и поступак измјене категорије спортске организације и групе 

финансирања према оствареним такмичарским резултатима која је битна за групу 

финансирања и висину дотације. 

      

Ι KРИТЕРИЈИ ЗА РАСПОДЈЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ       

СПОРТА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ КОТОР ВАРОШ ЗА 2022. ГОДИНУ   

На основу члана 109. и 127. Закона о спорту („Службени гласник Републике Српске“, 

79/20) програми који се финансирају из буџета града или општине у складу са законом 

односе се на:  

1. изградњу, одржавање, кориштење и реконструкцију спортских објеката, 
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2. учешће у обезбјеђивању реализације општинског, градског и међуопштинског нивоа 

школских и студентских спортских такмичења, такмичења инвалидних лица, 

спортско-рекреативних такмичења, масовних и традиционалних манифестација, 

3. стварање услова за подизање квалитета рада свих активних спортиста, а посебно 

рада са младим спортски надареним појединцима и екипама, 

4. учешће у финансирању дјелатности спортских удружења, друштава, гранских 

спортских савеза и удружења града, односно општине, 

5. организацију и одржавање спортских такмичења и манифестација од значаја за 

општину, односно град, 

6. учешће у школовању, стручном усавршавању и стварању услова за рад спортских 

стручњака и стручњака у спорту, 

7. учешће у финансирању здравствене заштите спортиста аматера у складу са важећим 

прописима, 

8. обезбјеђење услова за спортске активности инвалидних лица. 

 У складу са законским одредбама, у циљу остваривања интереса општине у области 

спорта, планирају се финансијска средства у буџету за финансирање спортских активности 

спортских организација општине и распоређују према намјени и моделу финансирања што 

је приказано у Табели 2. „Расподјела средстава планираних за финансирање спорта 

средствима из буџета општине Котор Варош за 2022. годину“ (страна 3).  

 План кориштења спортске дворане за 2022. годину који се финансира из буџета 

општине, сачиниће Одјељење за друштвене дјелатности у сарадњи са ЈУ „Центар за 

културу, спорт и информисање Котор Варош“ након усвајања Програма финансирања 

спорта на подручју општине Котор Варош за 2022. годину, а на основу Плана урађеног и 

усаглашеног од стране спортских клубова, Одјељења за друштвене дјелатности и ЈУ 

„Центар за културу, спорт и информисање Котор Варош“. 

 Категорије спортских организација за 2022. годину, одређене на основу критерија из 

Одлуке о категоризацији спортских организација и начину расподјеле средстава за 

финансирање спорта и физичке културе на подручју општине Котор Варош и постигнутих 

спортских резултата у претходном периоду - спортској сезони, су следеће: 

- прва категорија, 

- друга категорија и 

- трећа категорија.     

 

 ΙΙ РАСПОДЈЕЛА СРЕДСТАВА ПО КЛУБОВИМА И ИЗНОС ДОТАЦИЈА И 

ДОПРИНОСА 

    

 Клубови којима се додјељују дотације у 2022. години, уписани у регистар спортских 

и других организација код Министарства за породицу, омладину и спорт Републике Српске, 

приказани су у следећој табели: 

 

Табела 1. Листа клубова за дотације у 2022. години  

Ред. 

бр. 

 

Назив клуба - спортске организације 

Износ дотације у 

КМ за 2022. год. 
1 2 3 

I Спорт.орг. прве категорије  (66.500,00)  

1.  РК „Котор Варош“ (рукомет)      26.000,00 
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2.  ФК „Младост“ (фудбал) 15.000,00 

3.  ОК „Котор Варош“ (одбојка) 11.000,00 

4.  КК „Младост“ (кошарка) 9.500,00 

5.  КМФ „Котор Варош“ (мали фудбал) 5.000,00 

II Спорт. орг. друге категорије  (22.000,00)  

1.  ЏК Младост (џудо) 12.000,00 

2.  КК Ипон (карате) 10.000,00 

III Спорт. орг. треће категорије  (11.500,00)  

1.  ШК „Котор Варош“ (шах) 3.500,00 

2.  СТК „Котор Варош“ (стони тенис) 5.000,00 

3.  КБС КИК БОКС И ФУЛ КОНТАКТ „Пантер“ (кик бокс) 2.000,00 

4.  КК „Окинава до“ (кик бокс) 1.000,00 

  
УКУПНО (Ι+ΙΙ+ ΙΙΙ) - ДОТАЦИЈЕ - 

100.000,00 

 

Распоред финансијских средстава намијењених спортским организацијама - 

клубовима  у 2022. години (100.000,00 КМ), према претходној табели, је следећи: 

- прва категорија  66 %,     

- друга категорија  21 %, 

- трећа категорија             13 %. 

Расподјела средстава спортским организацијама из овог Програма вршиће се 

равномијерно, према процентуалном пуњењу средстава у буџету општине, за текућу 

годину, а за чије праћење се задужује Oдјељењe за финансије. 

 

Табела 2. Допринос за кориштење спортске дворане за 2022. годину у КМ 

Ред. 

бр. 
ПОДРУЧЈЕ  СПОРТА ИЗНОС СРЕДСТАВА 

I Спорт.орг. прве категорије (21.000,00)  

1.1. РК „Котор Варош“ (рукомет)      5.040,00 

1.2. ФК „Младост“ (фудбал) 1.920,00 

 1.3. ОК „Котор Варош“ (одбојка) 3.960,00 

1.4. КК „Младост“ (кошарка) 5.040,00 

1.5. КМФ „Котор Варош“ (мали фудбал) 5.040,00 

II Спорт. орг. друге категорије (1.200,00)  
2.1. КК Ипон (карате)  1.200,00 

III Спорт. орг. треће категорије (11.600,00) 
 

3.1. СТК „Котор Варош“ (стони тенис) 3.600,00 

3.2. 

КБС КИК БОКС И ФУЛ КОНТАКТ 

„Пантер“ (кик бокс) 8.000,00 

  У К У П Н О (1-3)                                                33.800,00 
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Распоред финансијских средстава као допринос за кориштење спортске дворане за 

2022. годину у КМ намијењених спортским организацијама - клубовима у 2022. години 

(33.800,00 КМ), према претходној табели, је следећи: 

- прва категорија  62 %,     

- друга категорија       3 %, 

- трећа категорија   35 %. 

 

Табела 3. Допринос за кориштење сале за физичко васпитање централне школе ЈУ „Свети 

Сава“ Котор Варош за 2022. годину у КМ 

Ред. 

бр. 
ПОДРУЧЈЕ  СПОРТА ИЗНОС СРЕДСТАВА 

I Спорт.орг. друге категорије (6.000,00)  

1.1. КК „Ипон“ (карате)      3.000,00 

1.2. ЏК „Младост“ (џудо) 3.000,00 

 У К У П Н О (1-2) 6.000,00 

 

 

 

ΙΙΙ ИЗВЈЕШТАВАЊЕ О УТРОШКУ СРЕДСТАВА И ПОСТИГНУТИМ 

СПОРТСКИМ РЕЗУЛТАТИМА  

 

Услов за уврштавање одређеног спортског колектива на буџет општине је: редовна 

регистрација надлежног органа Министарства за породицу, омладину и спорт Републике 

Српске и Пореске управе Републике Српске, редовна предаја завршног рачуна АПИФ-у, 

достава годишњег извјештаја о раду за претходну годину и финансијског извјештаја, 

достава Програма и Календара такмичења за наредну такмичарску годину и достава 

финансијског плана за наведени такмичарски циклус. 

Спортске организације - клубови који се финансирају из буџета општине, у складу 

са овим Програмом, обавезни су да Одјељењу за друштвене дјелатности доставе годишњи 

извјештај заједно са финансијском документацијом о утрошку средстава у том периоду. 

Спортски клубови такође требају редовно да извјештавају Одјељење за друштвене 

дјелатности о постигнутим резултатима и другој проблематици везаној за рад клубова што 

представља основ за исплату дотација, као и одређене промјене у одређивању категорија и 

групе финансирања за наредни период.  

Одјељење за друштвене дјелалтности, на основу финансијске документације и 

извјештаја клубова - спортских организација, припрема годишњи извјештај о утрошку 

средстава. У сарадњи са Савјетом за спорт припрема приједлог за промјену категорије 

спортске организације и групе финансирања. Саставља извјештаје и програме и исти служе 

као основ за доношење докумената везаних за финансирање спорта, а кроз Програм рада 

предлаже оквире функционисања у наредној години.  

 

 

Број: 01-022-25/22                                                                ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 19.04.2022. године    СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

           Абид Ковачић, с.р. 
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 На основу члана 32. Закона о концесијама (,,Службени гласник Републике Српске”, 

број 59/13, 16/18, 70/20 и 111/21), члана 39. Закона о локалној самоуправи (,,Службени 

гласник Републике Српске”, број 97/16, 36/19 и 61/21) и члана 36. Статута Општине Котор 

Варош (,,Службени гласник Општине Котор Варош”, број 10/17 и 13/21), Скупштина 

општине Котор Варош на сједници одржаној дана 19.04.2022. године, доноси 

 

П Л А Н 

утрошка средстава од концесионе накнаде за 2022. годину 

 

I 

Овим планом утрошка средстава од концесионе накнаде за 2022. годину (у даљем 

тексту: План), утврђују се намјене у које ће се средства ових накнада утрошити у 2022. 

години. 

II 

           Буџетом општине Котор Варош за 2022. годину планирани износ средстава од 
концесионих накнада од 41.000,00, КМ, утрошиће се за намјене утврђене Законом, у складу 
са приоритетним потребама и то за: 

-Изградња треће саобраћајне траке  

  у улици Стефана Немање у Котор Варошу...................................41.0000,00 КМ 

 

III 

Обим и  динамика радова из тачке II овога Плана усклађује се са динамиком 

прилива средстава од концесионих накнада за кориштење минералних сировина и 

концесионих накнада за кориштење јавног водног добра. 

 

IV 

Овај план ступа на снагу осмог дана од дана објављивањау ,,Службеном гласнику 

Општине Котор Варош”. 

 

Број: 01-022-20/22                     ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 19.04.2022. године                                           СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 

                  Абид Ковачић,с.р. 

 3 

 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” , бр. 97/16, 36/19 и 61/21), и члана 36. Статута 

Oпштине Котор Варош,("Службени гласник Општине Котор Варош" број: 10/17 и 13/21), 

Скупштина општине Котор Варош на сједници одржаној дана 19.04.2022. године, доноси  
 

П Р О Г Р А М 

О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА ПОСЕБНИХ ВОДНИХ  НАКНАДА 

ЗА 2022. ГОДИНУ  
 

I 

Овом Одлуком  утврђују се начин, коришћења средстава добијених од наплате водних 

накнада према Закону о водама издвајају се по слиједећим основама: 
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- Накнаде за захватање површинских и подземних вода и то по основу захватања 

воде за пиће, односно јавно снабдјевање водом, 

- Накнада за захватање термалних вода и миниералних вода за флаширање и пиће 

- 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 кавезни 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 2022. годину износе  60.000,00 КМ. 

 

III 

 Приходи прикупљени од посебних водних накнада у буџету Општине Котор Варош  

за 2022. годину биће намјенски утрошени према сљедећем плану: 

 

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

падавина или зачепљења постојећих одводних канала  ................... 20.500,00 КМ 
 

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

Варош....................................................................................................................39.500,00 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. 
 

V 

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

Општине Котор Варош“. 

 

 

Број: 01-022-22/22                     ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 19.04.2022. године                                           СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 

                  Абид Ковачић,с.р. 
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4 

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

Српске“, број: 97/16, 36/19 и 61/21), члана 89. став 8. Закона о шумама (,,Службени гласник 

Републике Српске“, број: 75/08 , 60/13 и 70/20), и члана 36. Статута Општине Котор Варош 

(,,Службени гласник Општине Котор Варош“, број: 10/17 и 13/21), Скупштине општине на 

сједници одржаној дана 19.04.2022. године  д о н о с и 

 

ГОДИШЊИ ПЛАН 

О КОРИШЋЕЊУ  СРЕДСТАВА НАКНАДЕ НА ОСНОВУ  

ПРОДАЈЕ ШУМСКИХ ДРВНИХ СОРТИМЕНАТА У 2022. ГОДИНИ 

 

 

Скупштине општине Котор Варош доноси годишњи план утрошка дијела 

намјенских средстава од накнаде по основу продаје шумских дрвних сортимената за 2022. 

годину у износу од 750.000,00 КМ, како слиједи: 

- Одводња површинских вода са путева ..........................................................20.000,00 КМ 

-Расходи за одржавање заштићеног подручја - Споменик природе  

„Жута Буква“ ..........................................................................................................1.000,00 КМ, 

-Набавка каменог материјала за одржавање путева са макадамским застором 

.................................................................................................................................50.000,00 КМ, 

-Одржавање некатегорисаних путева са макадамским застором....................235.000,00 КМ, 

-Oдржавање путева са асфалтним застором.......................................................40.000,00 КМ, 

-Kредит по основу друге емисије обвезница за изградњу зградe  локалне управе 

................................................................................................................................404.000,00 КМ, 

УКУПНО................................................................................................................750.000,00 КМ 

 

 

Број: 01-022-26/22                                                                        ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 19.04.2022. године                                                 СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

               Абид Ковачић,с.р. 

 

5 

 На основу члана 6. Закона о комуналним дјелатностима (Службени гласник 

Републике Српске број: 124/11 и 100/17), члана 18. и 39. став (2) Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16, 36/19 и 61/21), тачке 133. 

подтачка 2. Одлуке о комуналном реду општине Котор Варош (Службени гласник општине 

Котор Варош,број: 7/18) члана 18. и члана 36.став 2. Статута Општине Котор Варош 
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(„Службени гласник Општине Котор Варош“, број: 10/17 и 13/21) Скупштина општине 

Котор Варош на сједници одржаној дана 19.04.2022. године , д о н о с и     

                                                                      

 ОДЛУКА 

О УСЛОВИМА И НАЧИНУ КОРИШТЕЊА УЛИЧНЕ РАСВЈЕТЕ НА ПОДРУЧЈУ 

ОПШТИНЕ КОТОР ВАРОШ 

 

I 

Овом одлуком прописују се услови, начин кориштења, одржавања као и зоне територијалне 

расподјеле система уличне јавне расвјете на територијалном подручју општине Котор 

Варош. 

II 

Јавна расвјета је систем комуналне инфраструктуре који омогућава неопходну ноћну 

видљивост од нестанка дневне видљивости до подпуног сванућа са паузама у складу са 

одредбама из ове одлуке. 

III 

Систем јавне расвјете на општинском територијалном подручју чини 63 (шездесет и три) 

уклопно потрошачка мјеста са укупно 1850 расвјетних тијела. 

 

IV 

Уклопно потрошачка мјеста која чине систем уличне расвјете су: Котор Варош Центар 1, 

Основна школа, Брегови 3, Баре 1, Доњи Варош,  ул. Светозара Милетића, Пролекс, 

Кукавице, Котор, Чепак, Трг, Бјелине, Коториште, ул.МиланаТепића, Ново Село, 

Јешинград, Плане, Забрђе, Подбрђе, Шибови, Читлук, Товладић, Зељковићи, Присоје, 

Вранић, Равне, Горњи Хадровци, Доњи Хадровци, Јарчиште, Вагани, Доњи Врбањци, 

Врбањци Центар, Вечићи, Хрваћани, Дабовци, Доњи Ободник, Ободник, Подјелај, 

Масловаре Баре 1, Масловаре Баре 2, Језерка, Раштани, Лауши, Масловаре Центар, 

Масловаре Буџак, Липље, Каламанде, Ћорин луг, Бадањ, Микановићи, Српска Дубока, 

Грабовица, Мирковићи, Улички, Шипраге, Башинице 1, Башинице 2, Крушево Брдо, 

Ханифићи, Грабик, Чиркино Брдо, Гарићи и Сердари. 

 

V 

Територијална подручја из предходног става у којима се налази  систем или дио система 

уличне расвјете дијеле се на П Р В У  и  Д Р У Г У зону. 

 

VI 

Прву зону уличне расвјете чине сва потрошачка мјеста на подручју града Котор Варош, 

Масловаре центар, Ободник, Врбањци центар, Забрђе и Подбрђе. 

Другу зону чине сва преостала уклопно потрошачка мјеста из тачке 4. која нису наведена у 

предходном ставу ове тачке. 

VII 

Систем уличне расвјете функционише у првој зони од првог сумрака до сванућа без паузе, 

док у другој зони вријеме рада је исто уз прелазак на паузу од 24,00 до 04,00 часа. 

 

VIII 

Трошкове за утрошену електричну енергију и редовно одржавање система уличне расвјете 

су трошкови буџета локалне управе Општине. 
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IX 

Забрањено је свако самовољно прикључење на систем уличне расвјете као и замјена и 

доградња расвјетних тијела ван стања које је унесено у дигиталну геодетску подлогу од 

стране комисије коју је именовао Начелник. 

 

X 

Забрањено је на стубове  јавне расвјете постављати рекламне, путоказне и остале табле 

траспаренте и сваки други вид рекламирања изузев типских носача за истицање државних 

и општинских застава у времену које је регулисано посебним актом. 

Изузетно на стубове јавне расвјете на локацијама предвиђеним пројектом, могу се 

поставити видео камере које су дио надзора територијалног подручја општине Котор 

Варош. 

XI 

Комплетан систем  јавне расвјете је власништво органа локалне управе општине Котор 

Варош. 

Надлежна служба у оквиру органа управе по службеној дужности води поступак надокнаде 

штете за сву штету која је настала на систему јавне расвјете као последица ауто 

одговорности или другог штетног догађаја.  

 

XII 

У циљу смањења трошкова за електричну енергију након исказане реалне потребе начелник 

општине може својим актом прописати другачији режим рада система јавне расвјете од 

режима прописаног тачком 7. ове одлуке као и друге појединости прописане овом одлуком. 

 

XIII 

Редовно одржавање уличне расвјете на основу склопљеног годишњег уговора врши  

одабрани понуђач, који је изабран у складу са одредбама Закона о јавним набавкама. 

Извођач радова на одржавању јавне расвјете дужан је по пријему налога за интервенцију 

исту без одлагања извршити у посебним околностима  најкасније у року 24 часа. 

Налог за поступање уговореног извођача радова у поступку отклањања квара и санацији 

система уличне расвјете, издаје одговорно лице овлаштено од стране начелнике општине 

Котор Варош. 

XIV 

Надлежна служба која врши надзор над стањем и функционисањем система уличне расвјете 

једном годишње подноси писмену информацију  Скупштини. 

 

XV 

Улична расвјета на појединачном локалном подручју општине може бити преузета у 

надлежност Општине Котор Варош за редовно одржавање и плаћање утрошене електричне 

енергије, само под условом да за то постоји сагласност надлежног органа Општине и 

позитивно мишљење стручне комисије именоване од стране начелника општине о 

изведеним радовима на инсталирању исте. 

 

XVI 

Надзор над примјеном одредби ове одлуке вршит ће овлаштени радници комуналне 

полиције Општине Котор Варош. 
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КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ: 

XVII 

Новчаном казном у износу од 1 000,00  до 3000,00 КМ  казниће се правно лице ако: 

-Неовлаштено утиче на режим рада уличне расвјете прописан тачком 7.ове одлуке 

-Изврши самовољно прикључење, доградњу расвјетних тијела или других потрошача на 

систем јавне расвјете (тачка 9.) 

-Изврши монтажу табли,качење транспарената или на други начин угрожава стубове јавне 

расвјете (тачка 10) 

-Након добијеног налога од преставника овлаштеног органа Општине не изврши санацију 

јавне расвјете у складу са одредбама тачке 13.подтачка 2 ове одлуке  

Новчаном казном у износу од 300,00  до 500,00 КМ казнит ће се одговорно лице у правном 

лицу за прекршаје из предходног става. 

 

XVIII 

Новчаном казном од 500,00 до 1000,00 КМ казнит ће се самостални привредник ако: 

-Неовлаштено утиче на режим рада уличне расвјете прописан тачком 7. ове одлуке 

-Изврши самовољно прикључење, доградњу расвјетних тијела или других потрошача на 

систем јавне расвјете (тачка 9.) 

-Изврши монтажу табли, качење транспарената или на други начин угрожава стубове јавне 

расвјете (тачка 10). 

XIX 

Новчаном казном од 400,00 до 800,00 КМ казнит ће се физичко лице ако: 

-Неовлаштено утиче на режпм рада уличне расвјете прописан тачком 7.ове одлуке 

-Изврши самовољно прикључење, доградњу расвјетних тијела или других потрошача на 

систем јавне расвјете (тачка 9.) 

-Изврши монтажу табли, качење транспарената или на други начин угрожава стубове јавне 

расвјете (тачка 10). 

XX 

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

Котор Варош. 

 

Број: 01-022-31/22                                                                        ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 19.04.2022. године                                                 СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

               Абид Ковачић,с.р. 
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На основу члана 39. став 2. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник 

Републике Српске“,број: 97/16, 36/19 и 61/21), члана 4. Правилника о одржавању водних 

објеката („Службени гласник Републике Српске“, број: 32/18) и члана 36. Статута  Општине  

Котор Варош (,,Службени гласник Општине Котор Варош”, број: 10/17 и 13/21), Скупштина 

општине Котор Варош на сједници одржаној 19.04.2022. године, доноси  

 

Одлуку 

о усвајању годишњег програма одржавања водних објеката на територији општине Кoтoр 

Варош 

 

I 

Овом одлуком  утврђују се водни објекти који се одржавају, начин одржавања, 
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поступци и активности у редовним и ванредним околностима, мониторинг и опремљеност, 

те годишњи трошкови рада и одржавања. 

 

II 

 За реализацију ове одлуке задужује се Јавно комунално предузеће „Бобас“ а.д. Котор 

Варош. 

III 

Саставни дио ове одлуке је годишњи програм одржавања водних објеката на 

територији општине Кoтoр Варош, на који је ЈУ “Воде Српске" дала претходну сагласност. 

 

IV 

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

гласнику Општине Котор Варош“, 

 

Број: 01-022-27/22                                                                        ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 19.04.2022. године                                                 СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

               Абид Ковачић,с.р. 
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 На основучлана 348. став (3) тачка д) Закона о стварним правима („Службени 

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

члана 39. став (2) тачка 13) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број: 97/16, 36/19 и 61/21), 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 19.04.2022. 

године, д о н о с и 

 

О Д Л У К У 

о продаји непосредном погодбом парцеле означене као к.ч. 366/18 к.о. Масловаре 

  

I 

Овом одлуком се дефинишу начин и услови продаје грађевинског земљишта 

означеног као к.ч. 366/18 укупне површине 131 m2 уписаног у п.л. 223 к.о. Масловаре као 

државна својина КОР. Д.С. М.З. Масловаре (Општина Котор Варош-продавац) са дијелом 

1/1, ради обликовања парцелa означених као к.ч. 368/3 укупне површине 180 m2 и к.ч. 369/2 

укупне површине 230 m2 уписаних п.л. 17 к.о. Масловаре на Богданић (Милана) Среду са 

дијелом 1/1 (у даљем тексту купац) а у складу са Измјеном и допуном Одлуке о доношењу 

плана парцелације и урбанистичко – техничким условима пословне зоне Масловаре, број: 

01-022-63/12 од 14.06.2012. године (Службени гласник Општине Котор Варош, број: 7/12). 

 

II 

 Цијена по којој ће се земљиште из тачке 1. ове oдлуке продати износи 8,17 КМ по 1 

m2 односно укупно 1.070,27КМ (словима: једнахиљадаседамдесет и 27/100 конвертибилних 

марака). 
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III 

 Општина Котор Варош ће са купцем закључити  уговор о продаји, у року од 15 дана 

од дана прибављања сагласности за закључење уговора од стране Правобранилаштва 

Републике Српске. 

IV 

Купац је дужан уплатити цијену из тачке 2. овога Уговора од року од 8 (осам) дана 

од дана прибављања мишљења Правобранилаштва Републике Српске, а прије закључивања 

и овјере уговора о продаји, на један од јединствених рачуна трезора Oпштине Котор Варош  

и то: рачун: 551-012-0000082037 код Уникредит  банке А.Д. Бања Лука, или рачун број: 562-

099-0000380831 код НЛБ Развојне банке А.Д. Бања Лука. 

 

V 

Предаја у посјед грађевинског земљишта купцу извршиће се у року од 8 (осам) дана 

од дана овјере Уговора о продаји. 

 Уговор у име општине Котор Варош потписаће Начелник Општине. 

 

VI 

 Купац је дужан сносити обавезе нотарске обраде уговора, фискалне обавезе, накнаде 

и таксе које су везане за закључивање, овјеру уговора и упис права својине и посједа  на 

предметном земљишту у корист купца. 

VII 

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

Oпштине Котор Варош“. 

 

Број: 01-022-29/22                                                                        ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 19.04.2022. 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, 36/19 и 61/21), члана 20. став 3. Закона о комуналним дјелатностима 

(,,Службени гласник Републике Српске“, број: 124/11 и 100/17), и члана 36. Статута 

Општине Котор Варош (,,Службени гласник Општине Котор Варош“, број: 10/17 и 13/21), 

Скупштине општине на сједници одржаној дана 19.04.2022. године,  д о н о с и 

 

ОДЛУКУ 

о давању сагласности на цијене комуналних услуга 

 

I 

Овом одлуком даје се сагласност на цијене комуналних услуга Kомуналног предузећа 

„Бобас“ а.д. Котор Варош. 

 



 
 БРОЈ 5/22 „СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ КОТОР ВАРОШ“ Страна 13 

 

II 

Саставни дио ове одлуке је цјеновник комуналних услуга донесен од стране КП„Бобас“ 

а.д. Котор Варош од 18.03.2022. године. 

 

III 

За извршење ове одлуке задужује се Комунално предузеће „Бобас“. 

 

IV 

Ступањем на снагу ове oдлуке престаје да важи Одлука о давању сагласности на цијене 

комуналних услуга (,,Службени гласник Општине Котор Варош“, број: 8/17). 

 

V 

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

Општине Котор Варош. 

 

Број: 01-022-30/22                                                                        ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 19.04.2022. године                                                 СКУПШТИНЕ 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, 36/19 и 61/21), 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, 1/21 и 119/21), 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 и 13/21), Скупштина 

Општине Котор Варош на сједници одржаној дана  19.04.2022. године, доноси: 

 
 

О Д Л У К У 

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

Варош 
 

I 

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

надметања-лицитације продаја парцеле у посједу општине Котор Варош означене као: 

1) к.ч. 2347/408 к.о. Котор Варош, у нарави ливада 3. класе, површине 301 m2, у посједу 

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

2) к.ч. 2347/737  к.о. Котор Варош, у нарави градилиште, површине 474 m2, у посједу 

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

II 

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

од 9,828 КМ/m2, а што одговара цијени утврђеној од стране Комисије за просторно уређење 
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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 (Центар за 

културу, спорт и информисање – Радио Котор Варош) и то најкасније 15 дана прије дана 

одређеног за дан усменог јавног надметања-лицитације. Примјерак огласа ће се 

истовремено истаћи на огласним таблама и објавити на званичној интернет страници 

Општине Котор Варош. 

V 

Најповољнији учесник у поступку продаје дужан је уплатити купопродајну цијену на 

Јединствени рачун Трезора Општине Котор Варош из тачке III ове одлуке. 

Купац је дужан да плати купопродајну цијену у року од 15 (петнаест) дана од дана 

закључења уговора о купопродаји, а предаја у посјед - извршиће се по уплати купопродајне 

цијене, најкасније у року од 8 (осам) дана, о чему ће бити сачињен записник о примопредаји. 

VI 

Поступак усменог јавног надметања – лицитације грађевинског земљишта спровешће 

Комисија за лицитацију коју чине Борис Марковић-предсједник, Снежана Мирковић-члан, 

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

Петрушић-замјеник предсједника, Срђан Сакан и Далиборка Каламанда-замјеници чланова. 

VII 

Овлашћује се начелник општине Котор Варош да по окончању лицитације, закључи уговоре 

о купопродаји непокретности са најповољнијим понуђачем, а по претходно прибављеном 

мишљењу Правобранилаштва Републике Српске - Сједиште замјеника Бањалука.  

Ако учесник лицитације из става 1. ове тачке одустане од закључења уговора, губи право 

на повраћај положене кауције.  

VIII 

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

Општине Котор Варош“. 

Број: 01-022-28/22                                                                        ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 19.04.2022. године                                                 СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

               Абид Ковачић,с.р. 
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На основу члана 40.  Закона о уређењу простора и грађењу (,,Службени гласник 

Републике Српске, број: 40/13,  2/15, 106/15, 3/16 и 84/19), члана 39.став (2) тачка 8 Закона 

о локалној самоуправи ( Службени гласник Републике Срске, број: 97/16, 36/19 и 61/21), и 

члана 36. Статута Општине Котор Варош (,,Службени гласник Општине Котор Варош“ 

број: 10/17 и 13/21), Скупштина општине Котор Варош на сједници одржаној дана 

19.04.2022. године, доноси  

  

ОДЛУКУ 

О ИЗМЈЕНИ ОДЛУКЕ О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА - 

„ЦЕНТАР 1“ КОТОР ВАРОШ 

 

I 

 У Одлуци о приступању изради  Регулационог плана „Центар 1“ Котор Варош у 

тачки I Одлуке („Службени гласник Општине Котор Варош“, број: 2/22,), ријечи „П=0,68 

ха“ мијењају се и гласе „П=0,764 ха“. 

 

II 

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

Општине Котор Варош.“ 

 

Број: 01-022-21/22                                                                        ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 19.04.2022. године                                                 СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

               Абид Ковачић,с.р. 
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На основу члана  22-25. 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, 36/19 и 61/21),  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'', број: 

10/17 и 13/21),  Скупштина Општине Котор Варош, на  сједници одржаној 19.04.2022. 

године, доноси 

О Д  Л  У  К  У 

о вриједности бода за плаћање комуналне накнаде за 2022. 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: 01-022-16/22                                                                        ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 19.04.2022. 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 2022. годину (,,Службени гласник Општине Котор 

Варош“, број: 15/21) и члана 36. Статута Општине Котор Варош (,,Службени гласник 

Општине Котор Варош'', број: 10/17 и 13/21), Скупштина општине  на сједници одржаној 

дана 19.04.2022. године  д о н о с и  

 

О Д Л У К У 

О  РАСПОДЈЕЛИ  БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА ЗА  РАД ПОЛИТИЧКИХ СТРАНАКА 

ЗА ПЕРИОД  ОД 01.01.2022. ДО 31.12.2022. 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 2022. годину. 

 

II 

 Расподјела се врши на основу члана 5. став 2. Закона о финансирању политичких 

странака  из буџета  Републике, града и општине, како слиједи: 
 

 

Редни 

број 

Политичка странка 

Члан 5.став 2 

тачка а) 

Закона 

Члан 5.став 2 

тачка б) 

Закона 

Број 

одборника 

 

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 
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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. 

 

IV 

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

Општине Котор Варош. 
 

 

Број: 01-022-17/22                                                                        ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 19.04.2022. 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, 36/19 и 61/21), члана 36.  став 2. Статута Oпштине Котор Варош (''Службени 

гласник Oпштине Котор Варош'', број: 10/17 и 13/21) и Одлуке о усвајању буџета Општине Котор 

Варош за 2022. годину  (''Службени гласник Општине Котор Варош'', број: 15/21)  Скупштина 

општине,   д о н о с и 

 

О Д Л У К У 

о расподјели средстава за рад савјета мјесних заједница за 2022. годину 

 

I 

Овом oдлуком расподјељују се средства за рад савјета мјесних заједница општине Котор Варош 

у износу од 10.000,00 КМ. 

Редни 

број 

Мјесна 

заједница 

Број чланова 

савјета МЗ 

% Учешће 

 

Износ 

1 Котор Варош 9 0,140 1.406,25 

2 Масловаре 7 0,108 1.093,75 

3 Забрђе 7 0,108 1.093,75 

4 Шипраге 7 0,108 1.093,75 

5 Врбањци 7 0,108 1.093,75 
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II 

Средства из тачке I ове oдлуке распоређују се на сљедећи начин: 

 

III 

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

 Општине Котор Варош''. 

 

 

Број: 01-022-18/22                                                                        ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 19.04.2022. године                                                 СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

               Абид Ковачић,с.р. 
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На основу члана 36. Статута Општине Котор Варош ("Службени гласник Општине 

Котор Варош", број: 10/17 и 13/21) и Одлуке о установљавању 24.апрлиских признања 

(„Службени гласник Општине Котор Варош“, број: 1/04) Скупштина општине Котор 

Варош, на сједници одржаној дана 19.04.2022. године, доноси 

      

Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ  Е 

О ДОДЈЕЛИ ПРИЗНАЊА ПОВОДОМ ДАНА ОПШТИНЕ КОТОР ВАРОШ 

 

 

1. За постигнуте колективне и појединачне  успјехе у раду, који представљају посебан 

допринос за развој општине Котор Варош, Скупштина општине Котор Варош поводом 

24. априла -  Дана општине, додјељује признања, како слиједи: 

 

 

ЗЛАТНА ПОВЕЉА 

 

1) Мирослав Малијевић; 

2) Раденко Бубић. 

 

ПИСМЕНЕ ЗАХВАЛНИЦЕ 

 

1) Стаклорезачка радња „Сигурност“, 

2) Аутосервис „Мома“,  

3) Светлана Нарић, др медицине, 

4) „Вујиновић комерц“ Забрђе, 

6 Ободник 7 0,108 1.093,75 

7 Вагани 5 0,080 781,25 

8 Липље 5 0,080 781,25 

9 Крушево Брдо 5 0,080 781,25 

10 Грабовица 5 0,080 781,25 

 Укупно: 64 1,000 10.000,00 
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5) „Удружење за одрживи повратак, суживот и толеранцију у которварошкој 

долини“. 

 

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

Општине Котор Варош“. 

 

 

Број:01-022-23/22                                                                ПРЕДСЈЕДНИК  

Датум: 19.04.2022. године                                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ            

             Абид Ковачић,с.р. 
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На основу члана 39. став (2) тачка (21), а у вези са чланом 59. став (1) тачка 9) Закона 

о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16, 36/19 и 61/21), 

члана 54. и 55. став (1) Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице 

локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске“ број 97/16), члана 36. став (2). 

тачка 23) Статута Општине Котор Варош („Службени гласник Општине Котор Варош“, 

број: 10/17 и 13/21), Скупштина општине Котор Варош на сједници одржаној  19.04.2022. 

године,доноси  

 

Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о именовању начелника Одјељења за финансије 

 

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

Масловара, именује се за начелника Одјељења за финансије општинске управе 

Општине Котор Варош. 

2. Мандат именоване из тачке 1. овог рјешења траје до краја мандата сазива 

скупштине која ју је изабрала. 

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

гласнику Општине Котор Варош“. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

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

Републике Српске“, број: 97/16, 36/19, 21/21) прописано је да Скупштина бира и разрјешава 

предсједника скупштине, потпредсједника скупштине, замјеника градоначелника, односно 

начелника општине и чланове сталних и повремених радних тијела скупштине, именује и 

разрјешава секретара скупштине и начелника одјељења, односно службе и врши избор, 

именовања и разрјешења на другим позицијама у складу са законом.   

Чланом 54.,став 4. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице 

локалне самоуправе прописано су општи и посебни услови за именовање начелника  док је 

ставом 1., члана 55. прописано да мандат начелника одјељења или службе траје до краја 

мандата сазива скупштине која га је изабрала. 

С обзиром да је по Јавном конкурсу број: 03/1-120-2/22 од 08.02.2022.године  

објављеног у листу „Глас Српске“ 11.02.2022. године, и у „Службеном гласнику РС“ број: 

17/22 од 28.02.2022.године, Комисија за избор службеника руководећег радног мјеста провела 

процедуру избора. 
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Приједлогом и Ранг листом Комисије је једини пријавњени кандидат: прворангирана 

Стојановић Драгана предложена за  начелницу Одјељења за финансије, те је Скупштина 

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

 ПРАВНА ПОУКА: Ово рјешење је коначно, те против њега није дозвољена жалба, 

али се може покренути управни спор подношењем тужбе Окружном суду у Бањалуци у 

року од 30 дана од дана достављања рјешења. 

 

Достављено:  

- Стојановић Драгана 

- А/а 

 

Број:01-022-19/22                                                                ПРЕДСЈЕДНИК  

Датум: 19.04.2022. године                                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ            

             Абид Ковачић,с.р. 
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На основу члана 39. став 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 97/16, 36/19 и 61/21), члану 36. Статута Општине Котор Варош 

(„Службени гласник Општине Котор Варош“, број: 10/17 и 13/21), након разматрања 

Рјешења о додјели признања поводом Дана општине Котор Варош, Скупштина општине 

Котор Варош на сједници одржаној дана  19.04.2022. године,  доноси 

 

З  А  К  Љ  У  Ч  А  К 

о додјели постхумних признања  

 

1. Скупштина општине Котор Варош поводом Дана општине додјељује постхумно 

признање због посебног доприноса  у друштвеном животу општине Котор Варош, 

како слиједи: 

- Миодраг Мишо Петровић; 

- Стаменко Антонић; 

- Перо Кнежевић. 

 

2. Признање из тачке 1. биће додијељено породицама постхумно награђених лица и 

исто ће се додијелити на Свечаној академији која ће се одржати у склопу 

обиљежавања Дана општине. 

 

3. Уз постхумно признање додијелиће се и новчана накнада у износу од 500,00 КМ. 

 

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

Општине Котор Варош“. 

 

 

 

Број: 01-022-24/22                                                                                  ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 19.04.2022. године                                                            СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                   Абид Ковачић,с.р. 
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На основу члана 36. став 2. Статута Oпштине Котор Варош, („Службени гласник 

Општине Котор Варош“, број: 10/17 и 13/21),  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 19.04.2022. године, 

доноси сљедећи  

 

З А К Љ У Ч А К 

о  усвајању Програма рада Туристичке организације Котор Варош за 2022. годину 

 

 

1. Скупштина општине Котор Варош усваја Програм рада Туристичке организације Котор 

Варош за 2022. годину. 

 

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

Општине Котор Варош". 

 

 

Број:01-022-38/22                                                               ПРЕДСЈЕДНИК  

Датум: 19.04.2022. године                              СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                       Абид Ковачић,с.р. 
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На основу члана 36. став 2. Статута Oпштине Котор Варош, („Службени гласник 

Општине Котор Варош“, број: 10/17 и 13/21),  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 19.04.2022. године, 

доноси сљедећи  

 

З А К Љ У Ч А К 

о  усвајању Програма рада Агенције за локални економски развој општине Котор Варош 

за 2022. годину 

 

 

1. Скупштина општине Котор Варош усваја Програм рада Агенције за локални економски 

развој општине Котор Варош за 2022. годину. 

 

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

Општине Котор Варош". 

 

 

Број:01-022-37/22                                                               ПРЕДСЈЕДНИК  

Датум: 19.04.2022. године                              СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                       Абид Ковачић,с.р. 
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На основу члана 19. став (1) тачка 3)  и став (3) Закона о систему јавних служби 

(„Службени гласник Републике Српске“, број: 68/07, 109/12 и 44/16), члана 36. став 2. 

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

и 13/21),  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, након разматрања Извјештаја о раду ЈУ Центар за културу, спорт и 

информисање Котор Варош за 2021. годину са финансијским показатељима, на сједници 

одржаној дана 19.04.2022. године, доноси сљедећи 

З  А  К  Љ  У  Ч  А  К 

о усвајању Извјештаја о раду ЈУ Центар за културу, спорт и информисање Котор Варош за 

2021. годину са финансијским показатељима 

 

 

1. Скупштина општине Котор Варош усваја Извјештај о раду ЈУ Центар за културу, 

спорт и информисање Котор Варош за 2021. годину са финансијским показатељима. 

 

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

Општине Котор Варош“. 

 

Број:01-022-35/22                                                               ПРЕДСЈЕДНИК  

Датум: 19.04.2022. године                              СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                       Абид Ковачић,с.р. 
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На основу члана 36. став 2. Статута Oпштине Котор Варош, („Службени гласник 

Општине Котор Варош“, број: 10/17 и 13/21),  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 19.04.2022. године, 

доноси сљедећи  

 

З А К Љ У Ч А К 

о  усвајању Програма рада ЈУ „Центар за културу, спорт и информисање“ Котор Варош за 

2022. годину 

 

1. Скупштина општине Котор Варош усваја Програм рада ЈУ „Центар за културу, спорт и 

информисање“ Котор Варош за 2022. годину. 

 

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

Општине Котор Варош". 

 

 

Број:01-022-36/22                                                               ПРЕДСЈЕДНИК  

Датум: 19.04.2022. године                              СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                       Абид Ковачић,с.р. 
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 На основу члана 36. став 2. Статута Oпштине Котор Варош („Службени гласник 

Општине Котор Варош“, број: 10/17 и 13/21),  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 19.04.2022. године, 

доноси сљедећи  

 

З А К Љ У Ч А К 

о  усвајању Информације о спровођењу Одлуке о условима и начину кориштења јавних 

паркиралишта на ужем градском подручју у 2021. године 

 

1. Скупштина општине Котор Варош усваја Информацију о спровођењу Одлуке о 

условима и начину кориштења јавних паркиралишта на ужем градском подручју у 2021. 

године. 

 

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

Општине Котор Варош". 

 

Број:01-022-34/22                                                               ПРЕДСЈЕДНИК  

Датум: 19.04.2022. године                              СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                       Абид Ковачић,с.р. 
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На основу члана 36. став 2. Статута Oпштине Котор Варош, („Службени гласник 

Општине Котор Варош“, број: 10/17 и 13/21),  члана 111. и 118.  Пословника о раду 

Скупштине општине Котор Варош ("Службени гласник Општине Котор Варош", број: 17/17 

и 13/18), након разматрања Извјештаја о раду ЈУ „Народна библиотека“ Котор Варош за 

2021. годину, Скупштина општине Котор Варош на сједници одржаној дана 19.04.2022. 

године, доноси сљедећи  

 

З А К Љ У Ч А К 

о  усвајању Извјештаја о раду ЈУ Народна библиотека Котор Варош за 2021. годину са 

финансијским показатељима 

 

1. Скупштина општине Котор Варош усваја Извјештај о раду ЈУ Народна библиотека 

Котор Варош за 2021. годину са финансијским показатељима. 

 

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

Општине Котор Варош". 

 

ДОСТАВЉЕНО 

1. ЈУ „Народна библиотека“ Котор-Варош   

2. Архива 

 

Број:01-022-33/22                                                               ПРЕДСЈЕДНИК  

Датум: 19.04.2022. године                              СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                       Абид Ковачић,с.р. 
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На основу члана 36. став 2. Статута Oпштине Котор Варош, („Службени гласник 

Општине Котор Варош“, број: 10/17 и 13/21),  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 19.04.2022. године, 

доноси сљедећи  

 

З А К Љ У Ч А К 

о  усвајању Информације о раду Правобранилаштва Републике Српске-Сједиште 

замјеника правобраниоца Бањалука за 2021. годину 

 

 

1. Скупштина општине Котор Варош усваја Информацију о раду Правобранилаштва 

Републике Српске-Сједиште замјеника Бањалука за 2021. годину. 

 

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

Општине Котор Варош". 

 

 

Број:01-022-32/22                                                               ПРЕДСЈЕДНИК  

Датум: 19.04.2022. године                              СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                       Абид Ковачић,с.р. 
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Р.бр                                                        САДРЖАЈ                                                          

Стр 

 

1. Програм финансирања спорта на подручју општине Котор Варош за 

2022. годину 

     1 

2. План утрошка средстава од концесионе накнаде за 2022. годину      5 

3. Програм о коришћењу средстава посебних водних  накнада за 2022. 

годину 

     5 

 

4. Годишњи план о коришћењу  средстава накнаде на основу продаје 

шумских дрвних сортимената у 2022. години 

     7 

5. Одлука о условима и начину кориштења уличне расвјете на подручју 

општине Котор Варош 

     7  

6. Одлука о усвајању годишњег програма одржавања водних објеката 

на територији општине Кoтoр Варош 

    10 

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

366/18 к.о. Масловаре 

    11 

8. Одлука о давању сагласности на цијене комуналних услуга     12 

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

у посједу општине Котор Варош 

    13 

10. Одлука о измјени Одлуке о приступању изради Регулационог плана 

- „Центар 1“ Котор Варош 

    15  

11. Одлука о вриједности бода за плаћање комуналне накнаде за 2022. 

годину 

    15 

12. Одлука о  расподјели  буџетских средстава за  рад политичких 

странака за период  од 01.01.2022. до 31.12.2022. године 

    16 

13. 

 

Одлука о расподјели средстава за рад савјета мјесних заједница за 

2022. годину 

    17 

14. Рјешење о додјели признања поводом Дана општине Котор Варош     18 

15. Рјешење о именовању начелника Одјељења за финансије     19 

16. Закључак о додјели постхумних признања      20 

17. Закључак о  усвајању Програма рада Туристичке организације Котор 

Варош за 2022. годину 

    21 

18. Закључак о  усвајању Програма рада Агенције за локални економски 

развој општине Котор Варош за 2022. годину 

    21 

19. Закључак о усвајању Извјештаја о раду ЈУ Центар за културу, спорт 

и информисање Котор Варош за 2021. годину са финансијским 

показатељима 

    22 

20. Закључак о  усвајању Програма рада ЈУ „Центар за културу, спорт и 

информисање“ Котор Варош за 2022. годину 

    22 
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          САДРЖАЈ 

21. Закључак о  усвајању Информације о спровођењу Одлуке о условима 

и начину кориштења јавних паркиралишта на ужем градском 

подручју у 2021. године 

    23 

22. Закључак о  усвајању Извјештаја о раду ЈУ Народна библиотека 

Котор Варош за 2021. годину са финансијским показатељима 

    23 

23. Закључак о  усвајању Информације о раду Правобранилаштва 

Републике Српске-Сједиште замјеника правобраниоца Бањалука за 

2021. годину 

    24 

   

   

 

 


