РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 01-013-14/17.
Датум: 17.03.2017.године.
На основу члана 46. став (1) Статута Општине Костајница („Службени гласник
Општине Костајница“, број: 5/16) и члана 87. став (1) Пословника о раду Скупштине
Општине Костајница („Службени гласник Општине Костајница“, број: 5/16):

САЗИВАМ
четврту (4.) редовну сједницу Скупштине
Општине Костајница

која ће се одржати дана 24.03.2017. године (петак) са почетком у 10,00 часова у
СКУПШТИНСКОЈ САЛИ (Кино „Козара“) Костајница.
За сједницу се предлаже слиједећи:
ДНЕВНИ РЕД
1. Разматрање и усвајање извјештаја Мандатско-имунитетске комисије са приједлогом
за верификацију мандата одборника и престанак мандата одборника; СО-е;
2. Скраћени записник са 3. редовне сједнице Скупштине Општине Костајница;
3. а) Информација о реализацији Мег пројекта,
б) Разматрање приједлога Одлуке о давању сагласности,
в) Приједлог Програма субвенционисања дијела трошкова комуналних услуга
водоснабдијевања и одводње и пречишћавања отпадних вода за социјално
угрожене категорије становништва,
г) Приједлог Одлуке о измирењу потраживања КП “Комунално” а.д. Костајница,
д) Приједлог Методологије за одређивање цијене водоснабдијевања и одводње
отпадних вода,
ђ) Разматрање приједлога Одлуке о давању сагласности;
4. Информација о раду Правобранилаштва Републике Српске за 2016. годину;
5. Информација о Уговору о пружању и финансирању примарног нивоа здравствене
заштитеу 2017. години;
6. Приједлог Одлуке о измјени и допуни Одлуке о именовању одборника Скупштине
Општине Костајница који ће присуствовати закључењу брака;
7. Приједлог Рјешења о измјени и допуни:
а) Рјешења о именовању Етичког одбора,
б) Рјешења о именовању Комисије за културу, заштиту околине, природног и
културног наслијеђа,
в) Рјешења о именовању Комисије за послове из стамбене области,
г) Рјешења о именовању Комисије за статутарна питања, пословник и прописе;

8. Приједлог Одлуке о измјенама и допунама Статута Општине Костајница;
9. Приједлог Одлуке о измјенама и допунама Пословника о раду Скупштине Општине
Костајница;
10. а) Разматрање и усвајање Извјештаја о утврђивању приједлога кандидата за избор и
именовање секретара Скупштине Општине Костајница и приједлог Рјешења о
именовању секретара Скупштине Скупштине Општине Костајница,
б) Приједлог Рјешења о разрјешењу вршиоца дужности секретара Скупштине
Општине Костајница;
11. а) Разматрање и усвајање Извјештаја о утврђивању приједлога ранг листе
кандидата за избор начелника Одјељења за привреду, финансије и друштвене
дјелатности Општинске управе Општине Костајница и приједлог Рјешења о
именовању начелника Одјељења за привреду, финансије и друштвене дјелатности
Општинске управе Општине Костајница,
б) Приједлог Рјешења о разрјешењу вршиоца дужности начелника одјељења за
привреду, финансије и друштвене дјелатности Општинске управе Општине
Костајница;
12. а) Разматрање и усвајање Извјештаја о утврђивању приједлога ранг листе
кандидата за избор начелника Одјељења за Општу управу Општинске управе
Општине Костајница и приједлог Рјешења о именовању начелника Одјељења за
општу управу Општинске управе Општине Костајница,
б) Приједлог Рјешења о разрјешењу вршиоца дужности наченика Одјељења за
општу управу Општинске управе Општине Костајница;
13. а) Разматрање и усвајање Извјештаја о утврђивању кандидата за именовање једног
члана Општинске изборне комисије Костајница и приједлог Рјешења и именовању
једног члана Општинске изборне комисије Костајница;
б) Приједлог Рјешења о разрјешењу замјенског члана Општинске изборне комисије
Костајница;
14. Приједлог Одлуке о утврђивању основице за израчунавање једнократне ренте на
подручју Општине Костајница;
15. Приједлог Одлуке о утврђивању базне цијене за обрачун трошкова уређења
градског грађевинског земљишта на подручју Општине Костајница;
16. Приједлог Одлуке о одређивању матичних подручја у Општини Костајница;
17. Извјештај о раду начелника и Општинске управе Костајница за 2016. годину;
18. Програм рада начелника и Општинске управе за 2017. годину;
19. а) Разматрање Програма рада Туристичке организације Општине Костајница за
2017. годину;
б) Разматрање Финансијског плана Туристичке организације Општине Костајница
за 2017. годину;
20. Приједлог Одлуке о висини паушалног износа боравишне таксе за угоститеље који
пружају услуге смјештаја у кући за одмор, апартману и соби за изнајмљивање;
21. Приједлог Одлуке о именовању Комисија за примопредају дужности између
директора јавних предузећа и јавних установа којих је оснивач Општина
Костајница.
22. Приједлог Рјешења о именовању Комисије за брендирање и заштиту аутохтоног
костајничког бренда кестеновог меда;

23. Приједлог Одлуке о регулисању сарадње код покретања, привременог престанка и
престанка предузетничке активности;
24. Остала питања:
а) Приједлог Одлуке о приступању изради дијела Регулационог плана “Пословна зона
Тавија”,
б) Приједлог Одлуке о усклађивању организовања и пословања Јавне установе Народна
библиотека „Невенка Станисављевић“ Костајница“.
25. Одборничка питања.
ПРЕДСЈЕДНИК СО-е
Никола Јањетовић, ек.техничар

