СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ КОТОР ВАРОШ
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Скупштина општине Котор Варош
Улица: Цара Душана бб
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Број 6/22
Котор Варош
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године

Годишња претплата 80 КМ
Жиро-рачуни:
НЛБ Развојна банка а.д. 562-099-00018555-22
Hypo-Alpe-Adria Bank а.д. 552-038-00026828-70
UniCredit Bank а.д. 551-012-00006601-57
ВРСТА ПРИХОДA: 722 521
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На основу члана 59. став 1. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“, број: 97/16, 36/19 и 61/21), члана 10.став 1. подтачка 6. Колективног
уговора за запослене Општинској управи Општине Котор Варош („Службени гласник
Општине Котор Варош“, број: 3/22), Начелник општине доноси:
ОДЛУКУ
о исплати регреса за коришћење годишњег одмора за 2022. годину

I
Регрес за коришћење годишњег одмора, запосленима у Општинској управи Општине
Котор Варош за 2022. годину, исплатиће се у износу од 650,00 КМ (словима:
шестстотинапедесет конвертибилних марака).

II
О извршењу ове одлуке старат ће се Одјељење за финансије Општинске управе Општине
Котор Варош.
III
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику
Општине Котор Варош“.

Број: 02-014-262/22
Датум : 08.06 .2022. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Зденко Сакан,с.р.
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На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике
Српске'', број:97/16), члана 67. Статута општине Котор Варош (''Службени гласник
општине Котор Варош'', број:10/17, 13/21), те члана 15. и члана 16. Одлуке о извршењу
буџета општине Котор Варош за 2021. годину (''Службени гласник општине Котор
Варош'', број:1/21), Начелник општине Котор Варош дана 31.12.2021. године, д о н о с и
РЈЕШЕЊЕ
О ОДОБРЕЊУ РЕАЛОКАЦИЈЕ СРЕДСТАВА
1. Одобрава се реалокација средстава буџетском кориснику општине Котор Варош –
ЈУ Народна библиотека ( организациони код 08180051) у планираном оквиру за
2021. годину у износу од 1.271,59 KM.
2. Реалокација средстава из тачке 1. биће извршена са позицијa:
• 412300-расходи за режијски материјал у износу 1.071,59 КМ,
• 412700-расходи за стручно усавршавање у износу 200,00 КМ
на позиције:
- 412200-трошкови енергије у износу 765,59 КМ и
- 511300-издаци за набавку опреме у износу 506,00 КМ, у оквиру исте
потрошачке јединице.
3. За извршење Рјешења задужује се Одјељење за финансије - трезор.
4. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а биће објављено у ''Службеном
гласнику општине Котор Варош ''.
Број : 05-403-2/21-1
Датум: 31.12.2021. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Зденко Сакан,с.р.
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На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике
Српске'', број:97/16), члана 67. Статута општине Котор Варош (''Службени гласник
општине Котор Варош'', број:10/17, 13/21), те члана 15. и члана 16. Одлуке о извршењу
буџета општине Котор Варош за 2021. годину (''Службени гласник општине Котор
Варош'', број:1/21), Начелник општине Котор Варош дана 31.12.2021. године, д о н о с и
РЈЕШЕЊЕ
О ОДОБРЕЊУ РЕАЛОКАЦИЈЕ СРЕДСТАВА
1. Одобрава се реалокација средстава буџетском кориснику општине Котор Варош –
ЈУ СШЦ Никола Тесла ( организациони код 08150019) у планираном оквиру за
2021. годину у износу од 2.000,00 KM.
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2. Реалокација средстава из тачке 1. биће извршена са позицијa:
• 419100-расходи по судским рјешењима у износу 1.000,00 КМ,
• 516100-издаци за залихе материјала у износу 1.000,00 КМ
на позицију:
- 511300-издаци за набавку опреме, у оквиру исте потрошачке јединице.
3. За извршење Рјешења задужује се Одјељење за финансије - трезор.
4. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а биће објављено у ''Службеном
гласнику општине Котор Варош ''.
Број : 05-403-2/21-2
Датум: 31.12.2021. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Зденко Сакан,с.р.
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На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике
Српске'', број:97/16), члана 67. Статута општине Котор Варош (''Службени гласник
општине Котор Варош'', број:10/17, 13/21), те члана 15. и члана 16. Одлуке о извршењу
буџета општине Котор Варош за 2021. годину (''Службени гласник општине Котор
Варош'', број:1/21), Начелник општине Котор Варош дана 31.12.2021. године, д о н о с и
РЈЕШЕЊЕ
О ОДОБРЕЊУ РЕАЛОКАЦИЈЕ СРЕДСТАВА
1. Одобрава се реалокација средстава буџетском кориснику општине Котор Варош –
ЈУ Центар за социјални рад ( организациони код 00530300) у планираном оквиру
за 2021. годину у износу од 9.670,91 KM.
2. Реалокација средстава из тачке 1. биће извршена са позиције:
• 411200-расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања
запослених у износу 5.236,94 КМ,
на позиције:
- 411400-расходи за отпремнине и једнократне помоћи у износу 1.870,94
КМ, у оквиру исте потрошачке јединице.
- 412900-расходи за бруто накнаде првостепене комисије у износу 3.040,00
КМ,
- 638100-издаци за накнаду плате за вријеме породиљског одсуства које се
рефундира у износу 326,00 КМ;

•

412200-расходи по основу утрошка енергије и комуникационих услуга у
износу 1,39 КМ,
на позицију:
- 411100-расходи за бруто плате;
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•
•

411100- расходи за бруто плате у износу 1.256,58 КМ,
412200-расходи по основу утрошка енергије и комуникационих услуга у
износу 35,12 КМ,
• 412600-расходи по основу утрошка горива у износу 1.485,33 КМ,
• 412700-расходи за стручне услуге у износу 956,43 КМ,
• 412900-остали непоменути расходи у износу 699,12 КМ
на позицију:
- 411400- расходи за отпремнине и једнократне помоћи у износу 4.432,58
КМ, у оквиру исте потрошачке јединице.
3. За извршење Рјешења задужује се Одјељење за финансије - трезор.
4. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а биће објављено у ''Службеном
гласнику општине Котор Варош ''.
Број : 05-403-2/21-3
Датум: 31.12.2021. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Зденко Сакан,с.р.
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На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике
Српске'', број:97/16), члана 67. Статута општине Котор Варош (''Службени гласник
општине Котор Варош'', број:10/17, 13/21), те члана 15. и члана 16. Одлуке о извршењу
буџета општине Котор Варош за 2021. годину (''Службени гласник општине Котор
Варош'', број:1/21), Начелник општине Котор Варош дана 31.12.2021. године, д о н о с и
РЈЕШЕЊЕ
О ОДОБРЕЊУ РЕАЛОКАЦИЈЕ СРЕДСТАВА
1. Одобрава се реалокација средстава буџетском кориснику општине Котор Варош –
Одјељење за стамбено комуналне послове ( организациони код 00530170) у
планираном оквиру за 2021. годину у износу од 10.534,00 KM.
2. Реалокација средстава из тачке 1. биће извршена са позиције:
• 412500- расходи за текуће одржавање путева у износу 1.000,00 КМ
на позицију:
- 412800- расходи за утрошак електричне расвјете на јав.површинама;
•

511200- издаци за инвестиционо одржавање у износу 8.750,00 КМ
на позицију:
- 511100- издаци за изградњу и прибављање зграда и саоб.објеката, у
оквиру исте потрошачке јединице,

•

412700- расходи за геодетске-катастарске услуге, у износу 784,00 КМ
на позицију:
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412700-расходи за остале стручне услуге, у оквиру потрошачке јединице
Одјељење за урбанизам (организациони код 00530160);

3. За извршење Рјешења задужује се Одјељење за финансије - трезор.
4. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а биће објављено у ''Службеном
гласнику општине Котор Варош ''.
Број : 05-403-2/21-4
Датум: 31.12.2021. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Зденко Сакан,с.р.
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На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике
Српске'', број:97/16), члана 67. Статута општине Котор Варош (''Службени гласник
општине Котор Варош'', број:10/17, 13/21), те члана 15. и члана 16. Одлуке о извршењу
буџета општине Котор Варош за 2021. годину (''Службени гласник општине Котор
Варош'', број:1/21), Начелник општине Котор Варош дана 31.12.2021 године, д о н о с и
РЈЕШЕЊЕ
О ОДОБРЕЊУ РЕАЛОКАЦИЈЕ СРЕДСТАВА
1. Одобрава се реалокација средстава буџетском кориснику општине Котор Варош –
Одјељење за финансије ( организациони код 00530140) у планираном оквиру за
2021. годину у износу од 43.838,04 KM.
2. Реалокација средстава из тачке 1. биће извршена са позиције:
• 412700-расходи за стручне услуге у износу 12.438,00 КМ
на позиције:
- 411200-расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања
запослених у износу 10.000,00 КМ,
- 411400-расходи за отпремнине и једнократне помоћи у износу 2.438,00
КМ,
• 419100-расходи по судским рјешењима у износу 3.000,00 КМ
на позицију:
- 412200-расходи по основу коришћења роба и услуга,
• 419100-расходи по судским рјешењима у износу 19.845,00 КМ,
• 638100-издаци за накнаду плате за вријеме породиљског одсуства у износу
8.392,00 КМ
на позиције:
- 487200-трансфери ентитету-записник ПУРС у износу 23.315,00 КМ,
- 487300-трансфери јединицама локалне самоуправе-записник ПУРС у
износу 4.922,00 КМ, у оквиру исте потрошачке јединице,
• 412700-расходи за стручне услуге у износу 163,04 КМ
на позицију:
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412400-расходи за материјал за посебне намјене, у оквиру потрошачке
јединице ЈУ Дјечији вртић Лариса Шугић
(организациони код
00530400).

3. За извршење Рјешења задужује се Одјељење за финансије - трезор.
4. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а биће објављено у ''Службеном
гласнику општине Котор Варош ''.
Број : 05-403-2/21-5
Датум: 31.12.2021. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Зденко Сакан,с.р.

7
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике
Српске'', број:97/16), члана 67. Статута општине Котор Варош (''Службени гласник
општине Котор Варош'', број:10/17, 13/21), те члана 15. и члана 16. Одлуке о извршењу
буџета општине Котор Варош за 2021. годину (''Службени гласник општине Котор
Варош'', број:1/21), Начелник општине Котор Варош дана 31.12.2021. године, д о н о с и
РЈЕШЕЊЕ
О ОДОБРЕЊУ РЕАЛОКАЦИЈЕ СРЕДСТАВА
1. Одобрава се реалокација средстава буџетском кориснику општине Котор Варош –
Начелник општине ( организациони код 00530120) у планираном оквиру за 2021.
годину у износу од 4.420,00 KM.
2. Реалокација средстава из тачке 1. биће извршена са позиције:
• 416100- текуће дознаке грађанима у износу 4.000,00 КМ
на позицију
- 415200-капитални грантови мјесним заједницама, у оквиру потрошачке
јединице Одјељење за општу управу (организациони код 00530130);
•

416100- текуће дознаке грађанима у износу 420,00 КМ
на позиције:
- 412600-расходи по основу путовања и смјештаја у износу 50,00 КМ,
- 412400-расходи за материјал за посебне намјене у износу 370,00 КМ у
оквиру потрошачке јединице ЈУ Дјечији вртић Лариса Шугић
(организациони код 00530400).

3. За извршење Рјешења задужује се Одјељење за финансије - трезор.
4. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а биће објављено у ''Службеном
гласнику општине Котор Варош ''.
Број : 05-403-2/21-6
Датум: 31.12.2021. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Зденко Сакан,с.р.
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На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике
Српске'', број:97/16), члана 67. Статута општине Котор Варош (''Службени гласник
општине Котор Варош'', број:10/17, 13/21), те члана 15. и члана 16. Одлуке о извршењу
буџета општине Котор Варош за 2021. годину (''Службени гласник општине Котор
Варош'', број:1/21), Начелник општине Котор Варош дана 31.12.2021. године, д о н о с и
РЈЕШЕЊЕ
О ОДОБРЕЊУ РЕАЛОКАЦИЈЕ СРЕДСТАВА
1. Одобрава се реалокација средстава буџетском кориснику општине Котор Варош –
ЈУ Дјечији вртић Лариса Шугић ( организациони код 00530400) у планираном
оквиру за 2021. годину у износу од 15.129,35 KM.
2. Реалокација средстава из тачке 1. биће извршена са позиције:
• 412400- расходи за материјал за посебне намјене у износу 650,00 КМ
на позицију:
- 412500-трошкови текућег одржавања,
•

411300-расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања у износу
650,00 КМ
на позицију:
- 411400-расходи за отпремнине и једнократне помоћи,

•

638100-издаци за накнаду плате за вријеме породиљског одсуства у износу
3.311,01 КМ,
411300-расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања у износу
2.422,89 КМ,
412300-расходи за режијски материјал у износу 3.336,35 КМ,
411100-расходи за бруто плате у износу 125,30 КМ,
411200-расходи за бруто накнаде и остала лична примања у износу 413,78
КМ,
419100-расходи по судским рјешењима у износу 150,00 КМ,
412700-расходи за стручне услуге у износу 1.422,32 КМ,
412900-расходи за бруто накнаде за приврем.и поврем.послове у износу
1.814,48 КМ,
412600-расходи по основу путовања и смјештаја у износу 187,42 КМ,
412100-расходи по основу закупа у износу 645,80 КМ
на позиције:
- 411400-расходи за отпремнине и једнократне помоћи у износу 1.000,00
КМ,
- 412500-трошкови текућег одржавања у износу 900,94 КМ,
- 511300-издаци за набавку опреме у износу 1.740,00 КМ,
- 412200-трошкови комуникационих услуга у износу 3.150,09 КМ,
- 412400-расходи за материјал за посебне намјене у износу 7.038,32 КМ, у
оквиру исте потрошачке јединице.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
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3. За извршење Рјешења задужује се Одјељење за финансије - трезор.
4. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а биће објављено у ''Службеном
гласнику општине Котор Варош ''.
Број : 05-403-2/21-7
Датум: 31.12.2021. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Зденко Сакан,с.р.

9
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике
Српске'', број:97/16), члана 67. Статута општине Котор Варош (''Службени гласник
општине Котор Варош'', број:10/17, 13/21), те члана 15. и члана 16. Одлуке о извршењу
буџета општине Котор Варош за 2022. годину (''Службени гласник општине Котор
Варош'', број:15/21), Начелник општине Котор Варош дана 31.03.2022. године, д о н о с и
РЈЕШЕЊЕ
О ОДОБРЕЊУ РЕАЛОКАЦИЈЕ СРЕДСТАВА
1. Одобрава се реалокација средстава буџетском кориснику општине Котор Варош –
Одсјек за послове пријемне канцеларије ( организациони код 00530131) у
планираном оквиру за 2022. годину у износу од 10,00 KM.
2. Реалокација средстава из тачке 1. биће извршена са позиције:
• 412600-расходи по основу путовања и смјештаја
на позицију:
- 411200-расходи по основу дневница за службена путовања, у оквиру исте
потрошачке јединице.
3. За извршење Рјешења задужује се Одјељење за финансије - трезор.
4. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а биће објављено у ''Службеном
гласнику општине Котор Варош ''.
Број : 05-403-1/22
Датум: 31.03.2022. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Зденко Сакан,с.р.

10
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике
Српске'', број:97/16), члана 67. Статута општине Котор Варош (''Службени гласник
општине Котор Варош'', број:10/17, 13/21), те члана 15. и члана 16. Одлуке о извршењу
буџета општине Котор Варош за 2022. годину (''Службени гласник општине Котор
Варош'', број:15/21), Начелник општине Котор Варош дана 30.04.2022. године, д о н о с и
РЈЕШЕЊЕ
О ОДОБРЕЊУ РЕАЛОКАЦИЈЕ СРЕДСТАВА
1. Одобрава се реалокација средстава буџетском кориснику општине Котор Варош –
ЈУ Дјечији вртић „Лариса Шугић“ ( организациони код 00530400) у планираном
оквиру за 2022. годину у износу од 14.150,00 KM.
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2. Реалокација средстава из тачке 1. биће извршена са позицијe:
• 412400-расходи за материјал за посебне намјене у износу од 13.050,00 КМ
на позицију:
- 419100-расходи по судским рјешењима,
•

411300-расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања у износу
од 1.100,00 КМ
на позицију:
- 411400-расходи за отпремнине и једнократне помоћи, у оквиру исте
потрошачке јединице.

3. За извршење Рјешења задужује се Одјељење за финансије - трезор.
4. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а биће објављено у ''Службеном
гласнику општине Котор Варош ''.
Број : 05-403-1/22-2
Датум: 30.04.2022. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Зденко Сакан,с.р.

11
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике
Српске'', број:97/16), члана 67. Статута општине Котор Варош (''Службени гласник
општине Котор Варош'', број:10/17, 13/21), те члана 15. и члана 16. Одлуке о извршењу
буџета општине Котор Варош за 2022. годину (''Службени гласник општине Котор
Варош'', број:15/21), Начелник општине Котор Варош дана 30.04.2022. године, д о н о с и
РЈЕШЕЊЕ
О ОДОБРЕЊУ РЕАЛОКАЦИЈЕ СРЕДСТАВА
1. Одобрава се реалокација средстава буџетском кориснику општине Котор Варош –
ЈУ Дјечији вртић „Лариса Шугић“ ( организациони код 00530400) у планираном
оквиру за 2022. годину у износу од 2.480,00 KM.
2. Реалокација средстава из тачке 1. биће извршена са позицијe:
• 411200-расходи за бруто накнаде и остала лична примања у износу од
780,00 КМ
на позиције:
- 411400-расходи за отпремнине и једнократне помоћи у износу од 120,00
КМ,
- 411300-расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања у
износу од 660,00 КМ,
•

412500-трошкови текућег одржавања у износу од 1.700,00 КМ
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на позицију:
- 412900-расходи за бруто накнаде за привремене и повремене послове, у
оквиру исте потрошачке јединице.
3. За извршење Рјешења задужује се Одјељење за финансије - трезор.
4. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а биће објављено у ''Службеном
гласнику општине Котор Варош ''.
Број : 05-403-1/22-3
Датум: 30.04.2022. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Зденко Сакан,с.р.
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САДРЖАЈ
Рјешење о исплати регреса за коришћење годишњег одмора за 2022.
годину
Рјешење о одобрењу реалокације средстава
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