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На основу 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 25.10.2022.   године,  донијела је : 
 

 

П Р О Г Р А М 

зимског одржавања путева на подручју општине Котор Варош за сезону  2022/2023.  

годину  

 

I )  ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ: 

Законом о јавним путевима предвиђено је да: управљање, грађење, одржавање и   

заштиту  локалних и некатегорисаних путева,  као и  улица у насељу врши надлежни орган 

Општине.  

 Овим Програмом планирано је зимско одржавање локалних и некатегорисаних 

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

- машинско чишћење снијега са коловозне површине путева и улица, 

- машинско чишћење снијега са тротоара  и  

- машинско посипање путева, улица и тротоара абразивним материјалом. 

 

II )  ПРИОРИТЕТИ ЗИМСКОГ ОДРЖАВАЊА ЛОКАЛНЕ ПУТНЕ  МРЕЖЕ У  

МЈЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА  НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ  КОТОР ВАРОШ : 

1. Мјесна Заједница Котор Варош : 

Градске улице,  приступни путеви у насељима: Плане, Слатина, Баштина, Рипиште, 

Брегови,  Коториште, Ледине  и Котор,  пут: Вишевице - Зубовићи -Гламочаци, пут: 

Котор Варош - Билице - Тешићи - Плитска, пут: Соколине - Лазићи, пут: Соколине - 

Равни Сто ( до границе са општином Кнежево ), пут: Равне,   у укупној дужини од 

око  62 km.  
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Чишћење снијега са тротоара у укупној дужини од 15 km. 

 

2. Мјесна Заједница Забрђе : 

Локални и некатегорисани путеви: Забрђе - Шибови – Товладић - Поповац ( граница  

општине ), Шибови - Подосоје, Присоје –Петрићи - Милојчићи - Подосоје, Присоје 

- Вранић, Товладић - Јасик, Товладић - Ћосићи, Товладић - Којчиновићи - Липовац, 

Товладић ( урија )  - Спомен обиљежје Рашчебрдо (кућа Којчиновић Боро),Читлук - 

Бабићи (граница општине) , Забрђе - Ново село - Марића поток, Забрђе - Дубоки 

поток, прикључни путеви у насељима Забрђе, Подбрђе, Јасик и Кобаш, у укупној 

дужини од око 36 km. 

 

3. Мјесна Заједница Вагани : 

Локални и некатегорисани путеви: Котор Варош - Вагани - Варјаче – Ђурашиновићи, 

Вагани - Бибићи- Пезеровићи - Вученовићи,  Вагани - Бољанићи - Црква Јаворани,  

Савићи – Каруповићи, пут: Вагани - Столићи - Горњи Јолџићи,  Крпићи,  Синкићи, 

пут: Бујићи - Синкићи - Каруповићи, пут Радоњићи,  пут Доњи Хадровци, пут Горњи 

Хадровци и пут према засеоку Пезићи,  у укупној дужини од око 53 km. 

 

4. Мјесна Заједница Врбањци : 

Локални и некатегорисани путеви: Врбањци - Савићи, Билановића поток - Хрваћани 

-   Тепићи, Врбањци - Сердари, Врбањци - Вечићи - Смеуновићи - Стаза, Врбањци - 

Вечићи - Доњи Растик, Дабовци – Купрешаци - Ђурићи - Мајсторовићи - Савићи,  

Дабовци - Новаци - Савићи, Доњи Врбањци - Плитска - Ханифићи, Плитска - 

Чиркино брдо, Билановића поток  - Дукићи, Доњи Врбањци - Смајловићи - Метлићи, 

пут Лиховићи, пут Ћејвани, пут Шипуре; пут Горњи Момићи, пут Метлићи – Горњи 

Растик, прикључни  путеви Врбањци  Центар, у укупној дужини од око 59 km. 

Чишћење снијега са тротоара у дужини од 2 km.       

              

5. Мјесна Заједница Ободник :        

Локални и некатегорисани путеви: Дабовци - Горњи Ободник - Језерка, Доњи 

Ободник - Кукавице - Дабовци, Ободник - Доњи Борци, пут Дворови, пут Цуркићи,  

пут Вигошта,  у   укупној дужини од око 20  km.      

           

6. Мјесна Заједница Масловаре : 

Локални и некатегорисани путеви : Баре - Гарићи – Купрешаци (мост), Масловаре - 

Борци , Масловаре - Раштани - Вукове њиве, Масловаре - Колона - Јанковац, 

Масловаре – Старе Масловаре, пут Крупљак, пут Колона,  Баре -Раштани, Лакићи  - 

Заване, Вукове њиве - Брежђе, Вукове њиве - Павловићи, пут Стевановина, пут 

Јошићи, пут Старе Масловаре, пут за засеок Бунићи,  прикључни путеви у  насељима:  

Раштани, Лауши, Колона и Буџак, у укупној дужини од око  65 km, 

Чишћење снијега са тротоара у дужини од 3,50 km. 
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7. Мјесна Заједница Липље : 

Локални и некатегорисани путеви : Зеленика - Манастир, Доње Липље - Томићи, 

 Доње Липље - Петровићи, Пут Божићи, пут Сумуновићи, пут Кнежевићи, пут: Доње 

Липље - Ковачевићи, Доње Липље - Пејаковићи и пут: Борја - Горњи Јотановићи,  у 

 укупној дужини од око 39 km. 

8. Мјесна Заједница Грабовица : 

Локални и некатегорисани путеви: Ћорин Луг - Дулићи, пут Каламанде црква, 

Микановићи - Српска Дубока, Микановићи - Лујићи, пут Маљевски поток, пут 

Миљановића ограде, пут: Грабовица - Грабовачка ријека, те приступни путеви у 

засеоцима: Микићи, Ђукићи,  Тодоровићи, пут од Цркве према засеоцима Мијићи и 

Перишићи,  у укупној дужини око 25 km. 

9. Мјесна Заједница Шипраге : 

Локални и некатегорисани путеви: Улички поток – Бурачки поток, Улички поток  -   

Траљићи, пут Лапићи, пут Керкези, Доње Шипраге - Демићи , Шипраге – Казићи, 

Шипраге - Керле, Црквеница - Стопан, Црквеница -  Горње Шипраге – Селачка, 

Шипраге - Ћорковићи - Зловарићи, пут: Врбово, пут: Лопача - Гелићи, пут Лозићи, 

пут Фодоловићи, приступни путеви заасеоцима: Перишићи и Тривуновићи, Пејићи, 

у укупној дужини од око 84 km. 

10. Мјесна Заједница Крушево Брдо : 

Локални и некатегорисани путеви: Крушево Брдо - Подводе - Пилиповина, Крушево 

Брдо - Растанак - Новаковићи - Градина, пут Чуднић поток, пут Ковачевића поток, 

пут Црепови и   пут Паливук, у укупној дужини од око 21 km. 

11. Остали путни правци : 

            Сви путни правци по мјесним центрима,  који воде до гробаља и вјерских објеката. 

 

Број: 01-022-66/22                                                                ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 25.10.2022. године    СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

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

гласник Републике Српске“, број: 124/08, 3/09, 58/09, 95/11, 60/15, 18/16, 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 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 25.10.2022. године, доноси 

 

О Д Л У К У 

о продаји непосредном погодбом парцеле означене као к.ч. 1511/13 к.о. Котор Варош  

  

I 

Овом одлуком се дефинишу начин и услови продаје грађевинског земљишта 

означеног као к.ч. 1511/13 укупне површине 20 m2 уписаног у п. л. 373 к.о. Котор Варош на 

Oпштину Котор Варош (продавац) са дијелом 1/1, ради обликовања грађевинске парцеле 
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означене као к.ч. 1532 укупне површине 92 m2  уписане п.л. 3073 к.о. Котор Варош на 

Диздар ( Абдулаха ) Мухарема са дијелом 1/1 (у даљем тексту купац) а у складу са 

Регулационим планом „Трг палих српских бораца“, Котор Варош. 

 

II 

 Цијена по којој ће се земљиште из тачке 1. ове oдлуке продати износи 70,00 КМ по 

1m2 односно укупно 1.400,00КМ (словима: једнахиљадачетиристотине и 00/100 

конвертибилних марака). 

III 

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

од дана прибављања сагласности за закључење уговора од стране Правобранилаштва 

Републике Српске. 

IV 

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

од дана прибављања мишљења Правобранилаштва Републике Српске, а прије закључивања 

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

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

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

 

V 

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

од дана овјере Уговора о продаји. 

 Уговор у име општине Котор Варош потписаће Начелник Општине. 

 

VI 

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

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

посједа  на предметном земљишту у корист купца. 

   

VII 

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

Oпштине Котор Варош“. 

 

Број: 01-022-74/22                                                                ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 25.10.2022. 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 6/21) и члана 36. Статута Општине Котор Варош („Службени 
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гласник Општине Котор Варош“, број: 10/17 и 13/21) Скупштина Општине Котор Варош на 

сједници одржаној дана 25.10.2022. године, д о н о с и 

О Д Л У К У 

о стављању ван снаге Одлуке о прихватању понуђених непокретности као поклона 

 

I 

Овом одлуком ставља се ван снаге Одлука о прихватању понуђених непокретности као 

поклона број: 01-022-53/21 („Службени гласник Општине Котор Варош“ број: 3/21) коју је 

усвојила Скупштина Општине Котор Варош на сједници одржаној 02.03.2021. године. 

 

II 

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

Општине Котор Варош“. 

 

Број: 01-022-73/22                                                                ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 25.10.2022. године    СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

           Абид Ковачић, с.р. 

4 

На основу члана 28. став 1. алинеја 15. и члана 39.  Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16, 36/16 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 25.10.2022. године, доноси 

 

ОДЛУКУ 

о условима држања домаћих животиња и кућних љубимаца 

 

I 

Овом oдлуком прописују се услови за држање домаћих животиња и кућних 

љубимаца на подручју општине Котор Варош. 

 

II 

Забрањено је држање домаћих животиња (говеда, коња, свиња, оваца, коза, зечева и 

пернате живине) у зони дефинисаној тачком III ове одлуке. 

 

III 

Забрањено је држање и слободно кретање домаћих животиња, изузев кућних 

љубимаца, у првој, другој и трећој градској зони општине Котор Варош, као и у зонама 

заштите изворишта питке воде, која су дефинисана посебном одлуком којом се утврђује 

заштитно подручје водозахвата.  

 

IV 

У подручјима ван зоне, дефинисане тачком III ове одлуке, дозвољено је држање 

домаћих животиња, под сљедећим условима: 

-ако постоји ограђено двориште, одвојено од улице и других зграда, 
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-ако за смјештај домаћих животиња постоје посебно изграђени објекти, у складу са 

прописима из области грађења  

-ако су уз свињце и штале изграђена и ђубришта, која морају бити изграђена од непропусног 

материјала (бетона), укопана у земљи са осочном јамом, 

-ако се објекти за држање домаћих животиња држе у чистом и уредном стању. 

 

V 

Убијене и угинуле животиње уклањају се са јавних пoвршина специјалним возилима 

и покопавају на,за то одређена, мјеста. Ако је животиња угинула од заразне болести,мора 

бити покопана по посебним прописима, а мјесто на коме се врши укопавање такве, одређује 

ветеринарска инспекција, чије укопавање се посебно плаћа.  

 

VI 

Држање кућних љубимаца дозвољено је под условом да њиховим држањем нису 

угрожени хигијенски, санитарни и други услови тих мјеста.  

У објектима или зградама колективног становања једно домаћинство може држати у 

стану највише једног пса, односно највише двије мачке уз сагласност надлежног органа 

заједнице етажних власника. 

 У заједничком стану, пси и мачке се могу држати под условима  прописаним овом 

одлуком само ако постоји сагласност сустанара. 

 У објектима колективног становања није дозвољено држање паса и мачака на 

балкону, тераси или лођи, на тавану, у подруму или другој заједничкој просторији. 

 У дворишту индивидуалног стамбеног објекта могу се држати два пса и три мачке, 

а њихов подмладак најдуже до 6 мјесеци. 

 

VII 

Пси се морају држати у кућицама, удаљени од стамбених зграда и улица, најмање 

три метра, у простору затвореном од улица и од водних објеката, према посебним 

прописима. Објекти за псе морају се држати у чистом стању и повремено дезинфиковати. 

Забрањено је пуштање паса и мачака да се слободно крећу. 

 

VIII 

Пчеле се могу држати на територији општине Котор Варош, искључиво ван зона које 

су прописане тачком III ове одлуке, осим у зимском периоду када се могу налазити на 

читавом подручју општине. 

Лица која желе држати пчеле како у зонама у којим је дозвољено држање тако и у 

зимском периоду, морају обезбиједити следеће услове: 

- Објекат за држање пчела (пчелињак) уколико броје више од 10 кошница мора бити 

удаљен од стамбених зграда, пословних просторија, објеката за држање стоке, јавних путева 

и туђих земљишта више од 20 метара ваздушне линије. Пчелињаци који имају мање од 10 

кошница морају бити удаљени више од 10 метара од наведених објеката. Излазна страна 

кошница не смије бити окренута према овим објектима 
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- Сви пчелињаци морају бити удаљени од предшколских и школских установа и 

игралишта најмање 100 метара ваздушне линије, а излазна страна кошница не смије бити 

окренута према овим објектима. 

Држалац пчела је дужан да предузме све мјере за редовно одржавање пчелињих 

друштава. 

На видном мјесту у пчелињаку мора бити истакнута табла са именом и презименом 

власника пчелињака, адресом и бројем телефона. 

Ако двориште у којем се држе или зимују пчеле, користи више власника, односно 

корисника, пчеле се могу држати под условима наведеним овом тачком, само ако се са тим 

сагласе сви власници односно корисници дворишта. 

IX 

Збрињавање животиња луталица и животиња без власника врши правно лице коме 

је повјерено обављање ових послова. 

X 

Надзор над спровођењем ове одлуке врши Одсјек за инспекцијске послове и 

комуналну полицију.  

XI 

Новчаном казном,у износу од 200,00 KM до 500,00 КМ, казниће се физичко лице за 

почињене прекршаје, односно ако поступи супротно одредбама тачке 2,4,5, 6., 7 и 8. 

 

XII 

Новчаном казном,у износу од 500,00 КМ до 1000,00 КМ,казниће се самостални 

привредник, односно подузетник, за почињене прекршаје, односно ако поступи супротно 

одредбама тачке 2, 4, 5,7 и 8. 

XIII 

Новчаном казном, у износу од 800,00 КМ до 2000,00 КМ, казниће се за прекршај 

правно лице, а у износу од 200,00 КМ до 500,00 КМ одговорно лице у правном лицу за 

почињене прекршаје, односно ако поступи супротно одредбама тачке 2, 5, 7 и 8. 

 

XIV 

Лица која држе домаће животиње дужна су да у року од 90 дана, од ступања на снагу 

ове одлуке, ускладе стање на терену са одредбама ове одлуке. 

 

XV 

 Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о заштити и држању домаћих  

животиња („Службени гласник Општине Котор Варош“, број: 2/11) 
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XVI 

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

Општине Котор Варош “ 

Број: 01-022-72/22                                                                ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 25.10.2022. године    СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

           Абид Ковачић, с.р. 

5 

На основу члана 40.  Закона о уређењу простора и грађењу (,,Службени гласник 

Републике Српске, број: 40/13,  2/15, 106/15, 3/16, 104/18 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 

25.10.2022. године, доноси 

О  Д  Л   У  К   У 

О ИЗМЈЕНИ ОДЛУКЕ О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ ИЗМЈЕНЕ И ДОПУНЕ 

РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА - „РИПИШТЕ БАРЕ“ КОТОР ВАРОШ 

 

I 

 У тачки I Одлуке о приступању  изради  измјене и допуне Регулационог плана 

„Рипиште Баре“ Котор Варош (,,Службени гласник општине Котор Варош“ број: 5/21)  

дефинисани обухват П=30,00 ха, мијења се и гласи П=30,56 ха. 

 

II 

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

Општине Котор Варош.“ 

 

Број: 01-022-71/22                                                                ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 25.10.2022. године    СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

           Абид Ковачић, с.р. 

6 

На основу члана 50. Закона о уређењу простора и грађењу (,,Службени гласник 

Републике Српске, број: 40/13,  2/15, 106/15, 3/16, 104/18 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 

25.10.2022. године, доноси  

  

О  Д  Л   У  К   У 

О УСВАЈАЊУ  ИЗМЈЕНЕ РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА - „СПОРТЕК“ КОТОР ВАРОШ 

 

I 

Доноси се Одлука о усвајању измјене Регулационог плана „Спортек“ Котор Варош (у 

даљем тексту: План). Простор који је обухваћен Планом (подручје планирања) приказан је 

графичком прилогу  који је саставни дио ове Одлуке (П=3,11 ха). 
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II 

Плански период за који се Регулациони план доноси је десет година. 

 

III 

Регулациони План је садржајно и методолошки усклађен са одредбама Закона о уређењу 

простора и грађењу и Правилником о начину израде, садржају и формирању докумената 

просторног уређења ("Службени гласник Републике Српске", бр: 69/13), те даје генералне 

услове и смјернице које ће бити подлога за израду детаљних урбанистичко-техничких услова. 

 

IV 

О извршењу ове одлуке стараће се Одјељење за просторно уређење. 

 

V 

Ступањем на снагу ове одлуке, престају да важе раније донесени просторно плански 

документи спроведбеног карактера. 

 

VI 

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

општине Котор Варош.“ 

 

 

Број: 01-022-70/22                                                                ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 25.10.2022. године    СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

           Абид Ковачић, с.р. 
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На основу члана 50. Закона о уређењу простора и грађењу (,,Службени гласник 

Републике Српске, број: 40/13,  2/15, 106/15, 3/16, 104/18 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 

25.10.2022. године, доноси  

О  Д  Л   У  К   У 

О УСВАЈАЊУ  РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА - „РУЈИКА“ КОТОР ВАРОШ 

 

I 

Доноси се Одлука о усвајању Регулационог плана „Рујика“ Котор Варош (у даљем 

тексту: План). Простор који је обухваћен Планом (подручје планирања) приказан је графичком 

прилогу  који је саставни дио ове одлуке (П=5,68 ха). 

 

II 

Плански период за који се Регулациони план доноси је десет година. 
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III 

Регулациони План је садржајно и методолошки усклађен са одредбама Закона о уређењу 

простора и грађењу и Правилником о начину израде, садржају и формирању докумената 

просторног уређења ("Службени гласник Републике Српске", бр: 69/13), те даје генералне 

услове и смјернице које ће бити подлога за израду детаљних урбанистичко-техничких услова. 

 

IV 

О извршењу ове одлуке стараће се Одјељење за просторно уређење. 

 

 

V 

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

општине Котор Варош.“ 

 

 

Број: 01-022-69/22                                                                        ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 25.10.2022. године                                                 СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

               Абид Ковачић,с.р. 
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На основу члана 39. став 2 тачка 5. Закона о локалној самоуправи РС („Службени 

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

Варош („Службени гласник општине Котор Варош”, број: 10/17 и 13/21), и Одлуке о 

расподјели утврђеног суфицита у 2021. години, број: 01-022-61/22, („Службени гласник 

општине Котор Варош”, број: 8/22), Скупштина општине Котор Варош на сједници 

одржаној дана 25.10.2022. године  доноси:   

                                

О Д Л У К У 

о измјени и допунама Одлуке о усвајању 

 Годишњег плана капиталних инвестиција oпштине Котор Варош за 2022. годину  

 

I 

 

  У Одлуци о усвајању Годишњег плана капиталних инвестиција општине Котор 

Варош за 2022. годину број: 01-022-43/22, од 30.06.2022. године, („Службени гласник 

општине Котор Варош”, број: 7/22), у табеларном дијелу, иза пројекта под редним бројем 

61., додају се сљедећи пројекти: 

 

1. Пројекат под редним бројем 62. „Реконструкција, адаптација и инвестиционо одржавање  

    саобраћајних објеката", у износу од 170.910 КМ; 

2. Пројекат под редним бројем 63. „Изградња комуналне инфраструктуре (водовод и  

     канализација) и расвјете на подручју општине”, у износу од 190.000 КМ; 

3. Пројекат под редним бројем 64. "Изградња зграда и саобраћајних објеката", у износу од  

   30.000 КМ.   

Укупна вриједност капиталних пројеката за 2022. годину „2.222.052,01 KM" мијења се и 

гласи  „2.612.962,01 KM” . 



 
 БРОЈ 9/22 „СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ КОТОР ВАРОШ“ Страна 11 

 

Укупна вриједност пројеката из капиталног буџета за 2022. годину „1.176.291,00 КМ“ 

мијења се и гласи „1.567.201,00 КМ. 

У наративном дијелу Годишњег плана, прилагодити износе Табеларном дијелу Плана. 

 

II 

Задужује се Одсјек за развој да у складу са измјенама Годишњег плана капиталних 

инвестиција за 2022. годину, измијени План капиталних инвестиција за период 2022-2026. 

(табеларни и наративни дио). 

III 

Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику 

Општине Котор Варош”. 

 

Број: 01-022-68/22                                                                        ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 25.10.2022. године                                                 СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

               Абид Ковачић,с.р. 

9 
 

 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  25.10.2022. 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. 73/1 к.о. Шипраге, у нарави градилиште површине 397 m2, остали објекти 

површине 60 m2, остали објекти површине 16 m2 и остали објекти површине 10 m2 у 

посједу Општине Котор Варош са 1/1 дијела уписана у лист непокретности број 56  

к.о. Шипраге, 

2. к.ч. 596/3 к.о. Котор Варош, у нарави њива 3. класе, површине 489 m2, у посједу 

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

3. к.ч. 596/4 к.о. Котор Варош, у нарави њива 3. класе, површине 498 m2, у посједу 

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

4. к.ч. 596/5 к.о. Котор Варош, у нарави њива 3. класе, површине 496 m2, у посједу 

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

5. к.ч. 596/6 к.о. Котор Варош, у нарави њива 3. класе, површине 489 m2, у посједу 

Општине Котор Варош са 1/1 дијела уписана у п.л. број 373 к.о. Котор Варош, 
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6. к.ч. 596/7 к.о. Котор Варош, у нарави њива 3. класе, површине 498 m2, у посједу 

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

 

II  

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

1) за парцелу под подтачком 1) у износу од 6,5892 КМ/m2, 

2) за парцеле од подтачке 2) до подтачке 6) у износу од 18,00 КМ/m2, 
 а што одговара цијени утврђеној од стране Комисије за просторно уређење и праћење 

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

прибављеном налазу вјештака архитектонско-грађевинске струке и цијене из Пореске 

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

поступку јавног конкурса за располагање непокретностима у својини Републике Српске и 

јединица локалне самоуправе. 

 

III 

За учешће у поступку усменог јавног надметања-лицитације учесници су дужни уплатити 

кауцију у износу од 10% од почетне продајне цијене, с тим што тај износ не може бити нижи 

од 1.000 КМ, нити виши од 50.000 КМ, а на Јединствени рачун Трезора Општине Котор 

Варош, број 562-099-00003808-31, који се води код НЛБ Развојне банке, са назнаком броја 

огласа, најкасније до дана који је огласом одређен за одржавање усменог јавног надметања-

лицитације. 

IV 

Продаја земљишта објавиће се путем огласа у средствима јавног информисања и то 

најкасније 15 дана прије дана одређеног за дан усменог јавног надметања-лицитације. 

Примјерак огласа ће се истовремено истаћи на огласним таблама и објавити на званичној 

интернет страници Општине Котор Варош. 

V 

Најповољнији учесник у поступку продаје дужан је уплатити купопродајну цијену на 

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

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

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

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

VI 

Поступак усменог јавног надметања – лицитације грађевинског земљишта спровешће 

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

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

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

VII 

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

о купопродаји непокретности са најповољнијим понуђачем, а по претходно прибављеном 

мишљењу Правобранилаштва Републике Српске - Сједиште замјеника Бањалука.  

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

на повраћај положене кауције.  
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VIII 

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

Општине Котор Варош“. 

 

Број: 01-022-67/22                                                                        ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 25.10.2022. године                                                 СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

               Абид Ковачић,с.р. 
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На основу члана 39. став (2) тачка 21), а у вези са чланом 52. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16, 3/19 и 61/21), члана 36. 

став (2) тачка 23) Статута Општине Котор Варош („Службени гласник Општине Котор 

Варош“, број: 10/17 и 13/21), члана 41. и 55. 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 25.10.2022. године,  д о н о с и  

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о измјени  Рјешења о именовању Комисије за друштвени надзор, заштиту људских права, 

представке и притужбе грађана 

 

1. У Рјешењу о именовању Комисије за друштвени надзор, заштиту људских права, 

представке и притужбе грађана („Службени гласник Општине Котор Варош“, број: 1/21) у 

тачки 1. ријечи „Бојан (Зоран) Ђекановић“ мијењају се и гласе „Станко Тепић“. 

 

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

Општине Котор Варош“.  
 

Број: 01-022-65/22                                                                        ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 25.10.2022. 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 147. Закона о основном васпитању и образовању 

(„Службени гласник Републике Српске“, број: 81/22), члана 5. Правилника о раду и поступку 

избора и разрјешења чланова школског oдбора („Службени  гласник Републике Српске“, 

број: 28/18) 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 дана 

25.10.2022. године, д о н о с и  

 

З А К Љ У Ч А К 

о давању приједлога за именовање члана Школског одбора у ЈУ ОШ „Петар П. Његош“ у 

Масловарама 

 

1. Горан Малијевић, магистар спортских наука у области физиичког васпитања из 

Масловара, предлаже се за члана Школског одбора у ЈУ ОШ „Петар П. Његош“ у  

Масловарама, испред једнинице локалне самоуправе. 
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2. Мандат члана Школског одбора из тачке 1. овог Закључка траје до истека мандата 

Школског одбора ЈУ ОШ „Петар П. Његош“ у Масловарама. 

3. Овај Закључак ће се доставити Министарству просвјете и културе,  а објавиће се у 

„Службеном гласнику Општине Котор Варош“.  
 

О б р а з л о ж е њ е 

Чланом 39. Закона о локалној самоуправи („Службени гласинк Републике Српске“, број: 

97/16, 36/19 и 61/21) прописано је да Скупштина  доноси одлуке и друга акта о обављању  

функција из области образовања. Чланом 147. Закона о основном васпитању и образовању, 

прописано је да јединица локалне самоуправе даје приједлог једног члана у школски одбор. 

Чланом 5. Правилника о раду и поступку избора и разрјешења чланова школског одбора 

прописано је да Скупштина једнице локалне самоуправе предлаже једног члана школског 

одбора. 

С обзиром на то да је Бојана Јотановић, досадашњи члан Школског одбора у ЈУ ОШ „Петар 

П.  Његош“ у Масловарама испред јединице локалне самоуправе, поднијела оставку на 

мјесто члана, Комисија за избор и именовање је Скупштини општине предложила Закључак 

као у диспозитиву.  

 

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог Закључка не може се уложити жалба, али 

се може покренути управни спор пред Окружним судом у Бањалуци у року од 30 дана од 

дана пријема Закључка.  

 

Достављено:  

- Именованом  

- Министарству просвјете и културе РС 

- А/а  

 

Број: 01-022-75/22                                                                        ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 25.10.2022. године                                                 СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

               Абид Ковачић,с.р. 
   

12 

 

На основу члана 36. став 2. Статута Општине 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 25.10.2022. године, 

доноси сљедећи 

З А К Љ У Ч А К 

О УСВАЈАЊУ ИЗВЈЕШТАЈА О ПОСЛОВАЊУ КП „БОБАС“ А.Д. КОТОР ВАРОШ ЗА 

2021. ГОДИНУ СА ФИНАНСИЈСКИМ ПОКАЗАТЕЉИМА 

 

1. Скупштина општине Котор Варош усваја Извјештај о пословању КП „Бобас“ а.д. 

Котор Варош за 2021. годину са финансијским показатељима. 

 



 
 БРОЈ 9/22 „СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ КОТОР ВАРОШ“ Страна 15 

 

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

гласнику Општине Котор Варош". 

 

Број: 01-022-76/22                                                                        ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 25.10.2022. 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 25.10.2022. године, 

доноси сљедећи  

 

З А К Љ У Ч А К 

о  усвајању Информације о снабдијевању питком водом из градског водовода и квалитету 

воде у 2021. години 

 

 

1. Скупштина општине Котор Варош усваја Информацију о снабдијевању питком водом 

из градског водовода и квалитету воде у 2021. години. 

 

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

Општине Котор Варош". 

 

Број: 01-022-78/22                                                                        ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 25.10.2022. 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 25.10.2022. године, 

доноси сљедећи  

 

З А К Љ У Ч А К 

о  усвајању Информације о одвозу смећа у 2021. години 

 

 

1. Скупштина општине Котор Варош усваја Информацију о одвозу смећа у 2021. години. 

 

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

Општине Котор Варош". 

 

Број:01-022-77/22                                                                ПРЕДСЈЕДНИК  

Датум: 25.10.2022. 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 25.10.2022. године, 

доноси сљедећи  

 

З А К Љ У Ч А К 

о  усвајању Информације о стипендирању студената на подручју општине Котор Варош у 

2022. години 

 

1. Скупштина општине Котор Варош усваја Информацију о стипендирању студената на 

подручју општине Котор Варош у 2022. години. 

 

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

Општине Котор Варош". 

 

Број:01-022-79/22                                                                ПРЕДСЈЕДНИК  

Датум: 25.10.2022. 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 25.10.2022. године, 

доноси сљедећи  

 

З А К Љ У Ч А К 

о  усвајању Информације о извршеном упису ученика на подручју општине Котор Варош 

за школску 2022/2023. годину 

 

1. Скупштина општине Котор Варош усваја Информацију о извршеном упису ученика на 

подручју општине Котор Варош за школску 2022/2023. годину. 

 

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

Општине Котор Варош". 

 

Број: 01-022-80/22                                                                                  ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 25.10.2022. 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 
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и 13/18), Скупштина општине Котор Варош на сједници одржаној дана 25.10.2022. године, 

доноси сљедећи  

 

З А К Љ У Ч А К 

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

Варош y 2021. години  

 

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

путника на подручју општине Котор Варош у 2021. години. 

 

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

Општине Котор Варош". 

 

 

Број:01-022-81/22                                                               ПРЕДСЈЕДНИК  

Датум: 25.10.2022. 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 25.10.2022. године, 

доноси сљедећи  

 

З А К Љ У Ч А К 

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

30.06.2022.године 

 

 

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

Варош за период 01.01.-30.06.2022.године. 

 

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

Општине Котор Варош". 

 

 

Број:01-022-82/22                                                               ПРЕДСЈЕДНИК  

Датум: 25.10.2022. 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 
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и 13/18), Скупштина општине Котор Варош на сједници одржаној дана 25.10.2022. године, 

доноси сљедећи  

 

З А К Љ У Ч А К 

о  усвајању Информације о пословању привредних субјеката општине Котор Варош за 

2021. годину  

 

1. Скупштина општине Котор Варош усваја Информацију о пословању привредних 

субјеката општине Котор Варош за 2021. годину. 

 

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

Општине Котор Варош". 

 

 

Број:01-022-83/22                                                               ПРЕДСЈЕДНИК  

Датум: 25.10.2022. 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 25.10.2022. године, 

доноси сљедећи  

 

З А К Љ У Ч А К 

о усвајању Ребаланса буџета Општине Котор Варош за 2022. годину-у нацрту 

 

 

1. Скупштина општине Котор Варош доноси Одлуку о усвајању ребаланса буџета 

Општине Котор Варош за 2022. годину-у нацрту, и упућује је на јавну расправу, јер 

се истом уређују питања која су од посебног значаја за грађане и о којима је 

неопходно да се најшире консултују заинтересовани органи, организације  и грађани. 

 

2. Јавна расправа ће се спровести најкасније у року од 30 дана.  

 

3. За организовање и спровођење јавне расправе задужује се Одјељење за финансије 

Општинске управе Oпштине Котор Варош, које се истовремено обавезује да уз 

приједлог Одлуке о усвајању ребаланса буџета Општине Котор Варош за 2022. 

годину достави Скупштини општине и извјештај о резултатима јавне расправе, са 

мишљењима и приједлозима изнесеним у истој. 

 

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

Општине Котор Варош“. 

 

Број:01-022-8422                                                               ПРЕДСЈЕДНИК  

Датум: 25.10.2022. године                              СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                       Абид Ковачић,с.р. 
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          САДРЖАЈ 

Р.бр                                                        САДРЖАЈ                                                   Стр        

 

1. Програм зимског одржавања путева на подручју општине Котор 

Варош за сезону  2022/2023.  годину 

     1 

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

1511/13 к.о. Котор Варош 

     3 

3. Одлука о стављању ван снаге Одлуке о прихватању понуђених 

непокретности као поклона 

     4 

 

4. Одлука о условима држања домаћих животиња и кућних љубимаца      5 

5. Одлука о измјени Одлуке о приступању изради измјене и допуне 

Регулационог плана - „Рипиште Баре“ Котор Варош 

     8  

6. Одлука о усвајању  измјене Регулационог плана - „Спортек“ Котор 

Варош 

     8 

7. Одлука о усвајању  Регулационог плана - „Рујика“ Котор Варош      9 

8. Одлука о измјени и допунама Одлуке о усвајању Годишњег плана 

капиталних инвестиција oпштине Котор Варош за 2022. годину 

    10 

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

у посједу општине Котор Варош 

    11 

10. Рјешење о измјени  Рјешења о именовању Комисије за друштвени 

надзор, заштиту људских права, представке и притужбе грађана 

    13  

11. Закључак о давању приједлога за именовање члана Школског одбора 

у ЈУ ОШ „Петар П. Његош“ у Масловарама 

    13 

12. Закључак о усвајању извјештаја о пословању КП „Бобас“ А.Д. Котор 

Варош за 2021. годину са финансијским показатељима 

    14 

13. Закључак о  усвајању Информације о снабдијевању питком водом из 

градског водовода и квалитету воде у 2021. години 

    15 

14. Закључак о  усвајању Информације о одвозу смећа у 2021. години     15 

15. Закључак о  усвајању Информације о стипендирању студената на 

подручју општине Котор Варош у 2022. години 

    16 

16. Закључак о  усвајању Информације о извршеном упису ученика на 

подручју општине Котор Варош за школску 2022/2023. годину 

    16 

17. Закључак о  усвајању Информације о стању у области превоза 

путника на подручју општине Котор Варош y 2021. години 

    17 

18. Закључак о  усвајању Извјештаја о извршењу буџета Општине Котор 

Варош за период 01.01.-30.06.2022.године 

    17 

19. Закључак о  усвајању Информације о пословању привредних 

субјеката општине Котор Варош за 2021. годину 

    17 

20. Закључак о усвајању Ребаланса буџета Општине Котор Варош за 

2022. годину-у нацрту 

    18 

   

 

 


