
 
ПРИВРЕДНИ САВЈЕТ ОПШТИНЕ КОТОР ВАРОШ 

ОБРАЗАЦ ЗА ПРАЋЕЊЕ ПРОЦЕДУРЕ И ВОЂЕЊЕ СТАТУСА ЗАКЉУЧАКА (до 17.05.2021.године) 

Ред. 
број 

ДАТУМ  
СЈЕДНИЦЕ 

ПС 
 

ЗАКЉУЧАК 
НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

СТАТУС УСВОЈЕНОГ  
ЗАКЉУЧКА 

(АКТИВНОСТИ) 
НАПОМЕНА  

1. 
18.07.2017. Урадити предмјер и предрачун радова за 

проширење пута и моста према Шибовима 
по захтјеву Сим-техник доо Забрђе. 

 

Одј.за пр.уређ. 
Одј.за 
стамб.ком.посл. 

-Закључак је реализованан.   

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

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

-Закључак је реализован, 
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.уређ.  
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. 
 

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

-Урађен је Пројекат изведеног 
стања гдје је констатовано да 
треба извршите неке ситне 
радове на инсталацијама и 
изградити котловницу.  
 

  

5. 

16.10.2018. Припремити пројектну документацију за 
изградњу аутобуског стајалишта код капије 
бившег Пролекса у Кнез Михајловој улици 
у Котор Варошу. 
 

Одј.за пр.уређ.  
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 и управљање 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“. 
 

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

-Реализација је у току. 
-У року од 90 дана почев од 
09.12.2019.године да се 
припреми на усвајање Одлука 
о преносу на употребу ове 
мреже КП-у „Бобас“а.д. Котор 
Варош, узимајући у обзир 
искуства других општина. 

  



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. 
 

Одј.за пр.уређ.  
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. 
-Припрема се Стручно 
мишљење. 
-С обзиром на промјену 
прописа око издавања 
сагласности и дозвола убрзати 
активности на томе плану. 
 

  

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“. 
 

Одј.за пр.уређ.  
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 
фабрикама обуће Дермал и 
Спортек. 
- у процедури је почетак 
изградње паркинга на 
локалитету код џамије, стим 
да је Привредни савјет 
препоручио да се у овај 
пројекат укључи и фирма 
Спортек у складу са ранијим 
обећањима. 

  



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.уређ.  
Одј.за стамб. 
ком.посл. 
Одј.за друш.дј. 
СШЦ Н.Тесла 

 

-Реализација у току. 
-Испитати могућности 
добивања донаторских 
средстава и издавања дијела 
радионице заинтересованим 
субјектима. 
-У току је поступак 
аплицирања овог пројекта за 
донаторска средства уз 
подршку Привредне коморе 
- наставити активности у 
складу са расположивим 
средствима за ове намјене. 
- поступак око аплицирања 
овога пројекта за добивање 
донаторских средстава уз 
подршку Привредне коморе је 
мало застао због актуелне 
епидемиолошке ситуације, 
али  ће Привредна комора од 
сада предузети додатне 
активности на томе плану. 
 

  

10. 

21.06.2019. Задужују се надлежне службе да начелнику 
Општине дају приједлог рјешавања 
изградње котловнице у Спортској дворани 
или да се добије привремена употребна 
дозвола. 

 

Одј.за пр.уређ.  
Одј.за стамб. 
ком.посл. 
Одј.за друш.дј. 
СШЦ Н.Тесла 

 

-Реализација у току 
-Надлежне општинске службе 
и руководство СШЦ „Никола 
Тесла“ треба да се усагласе 
око добивања привремене 
употребне дозвола која је 
услов за евентуално добивање 
донаторских средстава за 
рјешавање гријања у дворани. 
-Наставити активности у 
складу са расположивим 
средствима за ове намјене. 
Реализација овог закључка 
везана је за закључак под 
редним бројем 12 обрасца 
 

  



11. 

16.09.2019. Задужује се Одјељење за друштвене 
дјелатности да у сарадњи са СШЦ „Никола 
Тесла“ Котор Варош, у складу са законом, 
поступи по захтјеву око формирања 
Савјетодавног вијеће средње школе. 

Одјељ.за друш. 
дјелатности 
СШЦ Н.Тесла-
+ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Реализација у току 
-Испред Привредног савјета 
предложена два члана за 
Савјетодавно вијеће 
-Руководиоци Одјељења за 
друштвене дјелатности и 
СШЦ Никола Тесла у 
договору са  Начелником 
Општине треба да предложе 
још три представника у 
Савјетодавно вијеће, поред 
раније предложених два 
представника испред 
Привредног савјета и да се, у 
складу са законом, формира 
Савјетодавно вијеће. 
-Формирано Савједодавно 
вијеће средње школе. 
-Закључак је реализован  

  

12. 

09.09.2020. Ријешити питање функционисања гријања у 
Спортској дворани. 

Одј.за пр.уређ.  
Одј.за стамб. 
ком.посл. 
Одј.за друш.дј. 
ЈУ Н.Тесла 

 

-Nачин финасирања овога 
пројекта бити рјешавано кроз 
процес усвајања и реализације 
Плана капиталних 
инвестиција у Општини за 
2021. годину. 

  

13. 

23.02.2021. Привредни савјет препоручује надлежним 
општинским службама да припреме за 
усвајање на сједници Скупштине општине 
нацрте одлука о административним и 
комуналним таксама и накнадама у складу 
са измјенама и допунама закона из тих 
области. 

Одј.за пр.уређ.  
Одј.за стамб. 
ком.посл. 
Одј.за општу 
управу 

-Закључак је реализован   

14. 

22.03.2021. Организовати састанак представника 
Спортек доо Котор Варош са Одјељењем за 
просторно уређење и начелником Општине 
у вези изградње јавног паркинга код 
фабрике Спортек. 

 

Одј.за пр.уређ.  
Кабинет 
начелника 
Општине 

-Реализација у току 
-У току је процедура израде 
регулационог плана и 
рјешавање имовинских односа 
тога подручја. 
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