РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Датум:17.07.2018. год.

ПОЛУГОДИШЊИ ИЗВЈЕШТАЈ
о остваривању Програма рада Скупштине Општине Костајница
(период 01.01.-30.06.2018. год.)

I - ОБРАЂЕНОСТ ПРОГРАМСКИХ ТЕМА
Анализом извршења Програма рада СО-е за прво полугодиште 2018. годину
констатовано је следеће:
-планиране програмске теме....................................................30
-планиране и обрађене теме.....................................................17
-планиране, а необрађене теме...............................................13 (обрада тема се очекује
до краја октобра мјесеца 2018. године)
-непланиране, а обрађене теме.................................................27
За прво полугодиште 2018. године Програмом рада СО-е је предвиђено 30
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 се до краја
септембра, а најкасније до краја године.
II - БРОЈ ОДРЖАНИХ СЈЕДНИЦА
U току првог полугодишта 2018. године одржане су 4 сједнице, од чега:
-Kонститутивне - 0
-Редовне- 4
Дванаеста редовна сједница која је одржана 23.02.2018. год.
Тринаеста редовна сједница која је одржана 05.04.2018. год.
Четрнаеста редовна сједница која је одржана 25.05.2018. год.
Петнаеста редовна сједница која је одржана 25.06.2018. год.
-Тематске - 0
-Свечане - 0
-Ванредне - 0
III - ПРИСУСТВО ОДБОРНИКА СЈЕДНИЦАМА:

12. редовна сједница - присуствовало 13 одборника
13. редовна сједница – присуствовало 14 одборника
14. редовна сједница – присуствовало 17 одборника
15. редовна сједница – присуствовало 16 одборника

IV - 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 – није разматран;
2. Анализа извршења скупштинских одлука за 2017. годину – разматрана и усвојена;
3. Информација о стању у области против-пожарне заштите – разматрана;
4. Извјештај о раду начелника Општине и Општинске управе за 2017. годину –
разматран и усвојен;
5. Извјештај о остваривању Програма рада Скупштине Општине Костајница за 2017.
годину – разматран и усвојен;
6. Приједлог Програма рада начелника Општине и Општинске управе за 2018. годину –
разматран и усвојен;
7. Приједлог Статута Општине Костајница – није било потребе за израдом приједлога;
8. Приједлог Пословника о раду Скупштине Општине Костајница – није било потребе за
израдом приједлога;
9. Активности поводом обиљежавања „Дана општине“ Костајница;
10. Годишњи план утрошка намјенских средстава од накнада по основу продаје –
разматран и усвојен;
11. Извјештај о утрошку намјенских средствима од накнада по основу продаје шумских
дрвних сортимената на подручју Општине Костајница за 2017. године – није
разматран;
12. Извјештај о утрошку средстава остварених од посебних водних накнада на подручју
Општине Костајница за 2017. годину – није достављен Скупштини на разматрање;
13. Приједлог Програма утрошка средстава остварених од посебних водних накнада на
подручју општине Костајница за 2018. годину – разматран и усвојен;
14. Извјештај о утрошку средстава остварених од накнада за промјену намјене
пољопривредног земљишта у непољопривредне сврхе на подручју општине
Костајница за 2017. годину – није достављен Скупштини на разматрање;
15. Годишњи извјештај о раду Одбора за жалбе за 2017.годину – није разматран;
16. Информација о имплементацији пројекта изградње инфраструктуре у дијеловима у
којима живе повратници, из средстава намјењених за одрживи повратак - није
разматран;
17. Приједлог Одлуке о именовању Одбора за жалбе запослених Општинске управе
Општине Костајница – разматрана и усвојена;
АПРИЛ – МАЈ - ЈУНИ
1. Информација о информисању грађана – разматрана;
2. Завршни рачун Буџета општине за 2017.годину; - разматран и усвојен;
3. Годишњи извјештај о финансијско-материјалном пословању корисника буџета за
2017.годину – разматрани и усвојени;

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 2017. годину – разматрани;
5. Информација о газдовању ловиштима и рибарским ресурсима на подручју општине
Костајница – разматран;
6. Информација о заштити човјекове околине – није разматрана;
7. Приједлог Годишњег плана изградње, реконструкције, одржавања локалних путева и
улица у насељу на подручју општине Костајница – није обрађена;
8. Информација о засијаним површинама у прољетној сјетви – разматрана;
9. Информација о тромјесечном извршењу Буџета у 2017. године – није разматран;
10. Активности поводом обиљежавања Крсне славе општине Костајница;
11. Приједлог Одлуке о усвајању Програма утрошка средстава остварених од накнада за
промјену намјене пољопривредног земљишта у непољопривредне сврхе на подручју
општине Костајница – разматран и усвојен;
12. Информација о стању и проблематици, бораца, породица погинулих и несталих
бораца, РВИ и припадника радне обавезе на подручју општине – није разматрана;
13. Приједлог Одлуке о успостављању спомен собе у општини Костајница – није
достављена Скупштини на разматрање;
V - УСВОЈЕНИ АКТИ:
У извјештајном периоду разматранo je и усвојено свеукупно 102 акта:
- Одлукa - 23,
- Рјешења -24,
- Закључака – 3,
- Извјештаја – 36,
- Информациjа - 12,
- Програма – 2,
- Планова – 1,
- Правилника – 1.

Секретар СО-е
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Предсједник СО-е
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