
 
ПРИВРЕДНИ САВЈЕТ ОПШТИНЕ КОТОР ВАРОШ 

ОБРАЗАЦ ЗА ПРАЋЕЊЕ ПРОЦЕДУРЕ И ВОЂЕЊЕ СТАТУСА ЗАКЉУЧАКА 

Ред. 
број 

ДАТУМ  
СЈЕДНИЦЕ 

ПС 
 

ЗАКЉУЧАК 
НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 
СТАТУС УСВОЈЕНОГ  

ЗАКЉУЧКА 
НАПОМЕНА  

1. 
18.07.2017. Урадити предмјер и предрачун радова по 

захтјеву Сим-техник доо Забрђе. 
 

Одј.за пр.пл. 
Одј.за 
стамб.ком.посл. 

Реализовано.   

2. 
18.07.2017. Урадити измјену Одлуке о адм.таксама у 

складу са захтјевима привредника. 
Одј.за пр.пл.  
Одј.за стамб. 
ком.посл. 

Реализовано, стим да је 
измијењен Прав.за издавање 
УТ услова. 

  

3. 
18.07.2017. Предузети активности на издавању 

употребне дозволе за Спортску дворану у 
Котор Варошу. 

Одј.за пр.пл.  
Одј.за стамб. 
ком.посл. 

Није реализовано. Разлог су 
финансијска средства која 
нису планирана у Буџету 
Општине. 

  

4. 

16.10.2018. Припремити информацију о активностима 
које би требало предузети како би се издала 
употребна дозвола за Спортску дворану у 
Котор Варошу са приједлогом  начелнику 
Општине за  рјешавање овога питања. 
Рок: Да се информише Привредни савјет до 
следеће сједнице. 
 

Одј.за пр.пл.  
Одј.за стамб. 
ком.посл. 
СШЦ „Никола 
Тесла“ 

У току је израда пројекта 
изведеног стања и елебората о 
квалитету изведених радова 
након чега ће услиједити 
технички пријем и издавање 
употребне дозволе за 
Спортску дворану 
 

ЈУ СШЦ 
„Никола Тесла“ 
тражи што 
хитније 
издавање употр. 
дозволе за 
дворану 

 

5. 

16.10.2018. Припремити пројектну документацију за 
изградњу аутобуског стајалишта код капије 
бившег Пролекса у Кнез Михајловој улици 
у Котор Варошу. 
Рок: Да се информише Привредни савјет до 
следеће сједнице. 
 

Одј.за пр.пл.  
Одј.за стамб. 
ком.посл. 

Проблем  је недостатак 
земљишта за овај објекат, јер 
би се морало ући у приватне 
посједе 

  

6. 

16.10.2018. Предузети активности на предаји на 
употребу Комуналном предузећу „Бобас“ 
а.д. Котор Варош новоизграђене водоводне 
и  канализационе мреже у граду у оквиру 
пројекта„Реконструкција градске водоводне 
мреже и проширење канализационе мреже“. 
Рок: Да се информише Привредни савјет до 
следеће сједнице. 

 

Одј.за пр.пл.  
Одј.за стамб. 
ком.посл. 
КП „Бобас“а.д. 

Реализација у току   



7. 

07.12.2018. Надлежне општинске службе упутиће 
захтјев ЈП „Путеви РС“ за пројектовање и 
изградњу аутобуског стајалишта на 
магистралном путу на локацији код пилане 
„ЕФМ“ доо Котор Варош. 
Носиоци активности: Одјељење за 
просторно уређење и Одјељење за стамбено 
комуналне послове 
Рок: Да се информише Привредни савјет до 
следеће сједнице 

 

Одј.за пр.пл.  
Одј.за стамб. 
ком.посл. 

 

Надлежне општинске службе 
упутиле су захтјев ЈП „Путеви 
РС“ за пројектовање и 
изградњу аутобуског 
стајалишта на магистралном 
путу на локацији код пилане 
„ЕФМ“ доо Котор Варош. 
 

  

8. 

07.12..2018. Предузети активности на урбанистичкој 
регулацији, пројектовању и изградњи 
саобраћајница, паркинга, аутобуских 
стајалишта и других садржаја у зонама 
бивше фабрике „Пролекс“ и фабрике 
„Спортек“ 
Носиоци активности: Одјељење за 
просторно уређење и Одјељење за стамбено 
комуналне послове. 
Рок: Да се информише Привредни савјет до 
наредне сједнице. 

 

Одј.за пр.пл.  
Одј.за стамб. 
ком.посл. 

 

У току је израда регулационих 
планова у Доњем варошу и 
Кнез Михајловој улици, чиме 
би се на најбољи могући 
начин ријешио проблем 
саобраћајне инфрастуктуре, 
паркинга и тротоара у 
градским подручјима који 
гравитирају фабрици обуће 
Дермал и Спортек. 

  

9. 

22.03.2019. Задужујеу се надлежне општинске службе 
да, у сарадњи са ЈУ СШЦ Никола Тесла, 
изврше предмјер и предрачун радова на 
уређењу радиоице за практичну наставу 
која се налази иза зграде бившег радничког 
универзутета у Котор Варошу. 

 

Одј.за пр.пл.  
Одј.за стамб. 
ком.посл. 
СШЦ Н.Тесла 
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