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П О Л У Г О Д И Ш Њ И   И З В Ј Е Ш Т А Ј 

о остваривању Програма рада Скупштине Општине Костајница 

(период 01.01.-30.06.2017. год.) 

 

 

 

 Стручна служба  Скупштине Општине Костајница је израдила Извјештај о извршењу 

Програма рада Скупштине општине Костајница за прво полугодиште 2017. године како 

слиједи:  

 

ОБРАЂЕНОСТ ПРОГРАМСКИХ ТЕМА: 

 

 Анализом извршења  Програма рада  СО-е за прво полугодиште  2017. годину 

констатовано је следеће: 

 -планиране програмске теме........................................................27 

 -планиране и обрађене теме .................................................22 

 -планиране, а необрађене теме.......................................................5 

 

1. Извјештај Начелника општине о раду у органима предузећа које обавља комуналну 

дјелатност, 

2. Годишњи извјештај о раду Одбора за жалбе за 2016.годину, 

3. Информација о стању клизишта на подручју Општине Костајница; 

4. Приједлог Годишњег плана изградње, реконструкције, одржавања локалних путева и 

улица у насељу на подручју општине Костајница  

5. Приједлог Програма утрошка средстава остварених од посебних водних накнада на 

подручју општине Костајница за 2016. годину 

 

 -непланиране, а обрађене теме............................................67               

 

За прво полугодиште 2017. године Програмом рада  СО-е је предвиђено 27 скупштинских  

тема. Програм је конципиран  као оквирни акт. 

Поред дефинисаних тема Скупштина општине је расправљала и о свим другим 

питањима за које се указала потреба у току извјештајног периода, те их је у складу са 

њиховим појављивањем уврштавала у дневни ред сједница према предвиђеној динамици. 

Надлежни предлагачи и извјестиоци су били обавезни да своје приједлоге темељно 

припреме за сједницу Скупштине Општине и да материјале за поједине програмске теме 

благовремено доставе преко надлежних служби. 

Обрада програмских тема које нису биле на дневном реду сједница очекује до краја 

2017 године. 

 

БРОЈ ОДРЖАНИХ СЈЕДНИЦА 

 

Од конституисања новог сазива Скупштине Општине, то јест од 29.11.2016. године и у току 

првог полугодишта 2017. год. одржано је 7 сједница, од чега: 

 



 -конститутивних.......................................1 

 -редовних сједница...................................6  

 - тематске сједнице...................................0       

 -свечаних сједница....................................0 

 -ванредних сједница..................................0  

 

ПРИСУСТВО ОДБОРНИКА СЈЕДНИЦАМА: 

 

Прва редовна сједница – присуствовало 15 одборника 

Друга редовна сједница – присуствовало 16 одборника 

Трећа редовна сједница – присуствовало 16 одборника 

Четврта редовна сједница – присуствовало 16 одборника 

Пета редовна сједница – присуствовало 16 одборника 

Шеста редовна сједница – присуствовало 14 одборника 

 

 

 ПРОГРАМ РАДА СО-е ЗА ПРВО ПОЛУГОДИШТЕ СА АНАЛИЗОМ ИЗВРШЕЊА  

 

ЈАНУАР – ФЕБРУАР - МАРТ 

 

1. Извјештај Начелника општине о раду у органима предузећа које обавља комуналну 

дјелатност – обрада Извјештаја се очекује до краја 2017 године, 

2. Анализа извршења скупштинских  одлука за 2016.годину – усвојена и извршена, 

3. Информација о стању у области против-пожарне заштите – разматрана, 

а/ доношење закључака  о континуираном прању улица  

4. Имовинско правна питања – захтјеви и представке - по потреби се разматра,  

5. Извјештај о раду начелника Oпштине за 2016. годину – усвојен и извршен, 

6. Приједлог Програма рада начелника Општине за 2017. годину – усвојен и у примјени, 

7. Приједлог измјена и допуна Статута Општине Костајница – усвојен и у примјени, 

8. Приједлог измјене и допуне Пословника о раду Скупштине Општине Костајница – 

усвојен и у примјени, 

9. Активности поводом обиљежавања „Дана општине“ Костајница – извршен,  

10. План улагања средстава дозначених од продаје дрвних сортимената – усвојен и у 

примјени, 

11. Годишњи извјештај о раду Одбора за жалбе за 2016.годину - обрада Извјештаја се 

очекује до краја године, 

12. Информација о имплементацији пројекта изградње инфраструктуре у дијеловима у 

којима живе повратници, из средстава намјењених за одрживи повратак – разматрана, 

13. Информација о стању клизишта на подручју Општине Костајница – обрада 

Информације се очекује до краја 2017. године, 

 

АПРИЛ – МАЈ - ЈУНИ 

 

1. Информација о информисању грађана – разматрана, 

2. Завршни рачун Буџета  општине за 2016.годину – усвојен и извршен, 

3. Годишњи извјештај о финансијско-материјалном пословању корисника буџета за 

2015.годину – усвојен и извршен, 

4. Годишњи извјештај о раду предузећа и установа којих је оснивач Општина 

Костајница и годишњи извјештај о раду Управних и Надзорних одбора предузећа и 

установа којих је оснивач Општина Костајница за 2016.годину – усвојени и извршени, 

5. Информација о газдовању ловиштима и рибарским ресурсима на подручју општине 

Костајница – разматрана, 



6. Информација о заштити човјекове околине – разматрана, 

7. Приједлог Годишњег плана изградње, реконструкције, одржавања локалних путева и 

улица у насељу на подручју општине Костајница- обрада Плана се очекује до краја 

2017. Године, 

8. Информација о засијаним површинама у прољетној сјетви – разматрана, 

9. Информација  о тромјесечном извршењу Буџета у 2017. Године – разматрана, 

10. Активности поводом обиљежавања Крсне славе општине Костајница – извршена, 

11. Приједлог Одлуке о усвајању Програма утрошка средстава остварених од накнада за 

промјену намјене пољопривредног земљишта у непољопривредне сврхе на подручју 

општине Костајница – усвојен и у примјени, 

12. Приједлог Програма утрошка средстава остварених од посебних водних накнада на 

подручју општине Костајница за 2016. годину - обрада Програма се очекује до краја 

2017. године, 

13. Информација о стању и проблематици, бораца, породица погинулих и несталих 

бораца, РВИ и припадника радне обавезе на подручју општине – разматрана, 

14. Приједлог Одлуке о успостављању спомен собе у Општини Костајница - обрада 

Одлуке се очекује до краја 2017. године. 

 

Обавеза свих носилаца активности и задатака при реализацији овог Програма, а у циљу 

ефикаснијих припрема сједница скупштина је да: 

- материјали буду стручно обрађени и припремљени у довољном броју примјерака, 

са јасно назначеним и образложеним разлозима и циљевима, писани језички и 

граматички јасним ријечима, уз појашњење свих стручних израза, 

- материјале предходно доставе на разматрање овлаштеном предлагачу, а након 

тога, у случају да то буде потребно, са извршеним исправкама, измјенама и 

допунама, најкасније 10 дана прије предвиђеног рока, доставе материјале стручној 

служби ради благовремене доставе и дистрибуције материјала за засједање 

Скупштине општине, како би Скупштина могла одржати сједнице према 

Програму, 

- материјале разматрају радна тијела Скупштине општине из своје надлежности, те 

мишљења о истом доставе Скупштини. 

 

 

        Секретар СО-е                   Предсједник СО-е 

Свјетлана Бајалица, дипл.прав.ср.         Никола Јањетовић, дипл.ек.ср. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА       

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ   

 

 

 

 На основу члана 78. Статута Општине Костајница („Службени гласник 

Општине Костајница“, број: 05/16 и 5/17 ), члана 83. Пословника Скупштине 

Општине Костајница („Службени гласник Општине Костајница“, број:5/16 и 

5/17), Скупштина Општине Костајница на сједници одржаној дана 07.09.2017. 

године доноси слиједећи: 

 

 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

 

1. Скупштина Општине усваја Полугодишњи Извјештај о остваривању 

Програма рада Скупштине Општине Костајница за 2017. годину (период 

01.01.-30.06.2017. год.). 

 

2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења и објавиће се у 

„Службеном гласнику Општине Костајница“.  

 

 

 

 

 

Број: 01-022-77/17.       ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

Датум:07.09.2017. год.                   Никола Јањетовић, дипл.ек.ср. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 


