РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

На основу члана 56. Статута општине Костајница („Службени гласник
општине Костајница“, број:12/05 и 1/07 ), члана 111. став 3. и члана 131.
Пословника Скупштине општине Костајница ( „Службени гласник општине
Костајница“,број:12/09), Скупштина општине Костајница на сједници
одржаној дана 30.12.2015. године доноси слиједећи:

ЗАКЉУЧАК

1. Скупштина општине усваја Полугодишњи Извјештај о остваривању
Програма рада Скупштине општине Костајница за 2015. годину (период
01.01.-30.06.2015. год.), који је саставни дио овог закључка.
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења и објавиће се у
„Службеном гласнику општине Костајница“.

Број: 01-022-94/15.
Датум: 30.12.2015. год.

ПРЕДСЈЕДНИК СО-е
Владимир Ћопић,дипл.ек.ср.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

ПОЛУГОДИШЊИ ИЗВЈЕШТАЈ
О ОСТВАРИВАЊУ ПРОГРАМА РАДА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КОСТАЈНИЦА ЗА 2015. ГОДИНУ
(период: 01.01-30.06.2015. годину)

Скупштина доноси Програм рада за календарску године, по правилу, до почетка
године. На основу члана 56. Статута општине Костајница и члана 77. Пословника о раду
Скупштине општине Костајница Програм рада Скупштине општине Костајница за 2015
годину је усвојен на засједању 19. редовне сједнице која је одржана 26.12.2014. године ( у
даљем тексту: Програм).
Програм чине питања из дјелокруга Скупштине.
Програм садржи задатке Скупштине који произилазе из Устава, Закона, Статута
општине, утврђене политике и економског развоја општине, као и друге послове и задатке
у рјешавању питања од интереса за грађане.
Програмом су утврђени послови и задаци Скупштине, њихов садржај, начин
извршавања, носиоци послова и задатака, као и рокови за њихово доношење.
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.
Скупштина полугодишње разматра остваривање Програма, његово остваривање и
предузима одговарајуће мјере за његово извршавање.
Ради потпуног остваривања своје друштвене улоге, тј. остваривања функције
локалне самоуправе у привредном, социјалном и културном развоју општине Костајница,

Скупштина општине Костајница је Програмом за 2015. годину утврдила програмске теме
које у току ове године треба да се нађу на дневном реду сједница Скупштине општине. За
период од 01.01-30.06.2015 предвиђене су слиједеће теме:
1. Годишњи извјештај о раду сталних радних тијела за 2014.годину,
2. Приједлог Одлуке о комуналном реду,
3. Информација о стању у области против-пожарне заштите
а/ доношење закључака о континуираном прању улица,
4. Имовинско правна питања – захтјеви и представке
5. Извјештај о раду Начелника Општине за 2014. годину,
6. Приједлог Програма рада Хачелника Општине за 2014.годину,
7. Активности поводом обиљежавања „Дана општине“ Костајница и 20.година од
оснивања општине Костајница,
8. Приједлог Одлуке о грађевинском земљишту,
9. План улагања средстава дозначених од продаје дрвних сортимената,
10. Приједлог Одлуке о гробљима,
11. Годишњи извјештај о раду Одбора за жалбе за 2014.годину,
12. Приједлог Одлуке о усвајању Плана размјештаја привремених објеката на јавној
површини,
13. Информација о стању у области повратка и збрињавања избјеглица на подручју
општине Костајница,
14. Информација о имплементацији пројекта изградње инфраструктуре у дијеловима у
којима живе повратници, из средстава намјењених за одрживи повратак,
15. Информација о информисању грађана,
16. Завршни рачун Буџета општине за 2014.годину,
17. Годишњи извјештај о финансијско-материјалном пословању корисника буџета за
2014.годину,
18. 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 2014.годину,
19. Информација о газдовању ловиштима и рибарским ресурсима на подручју општине
Костајница,
20. Информација о заштити човјекове околине,
21. Приједлог Годишњег плана изградње, реконструкције, одржавања локалних путева
и улица у насељу на подручју општине Костајница,
22. Програм заштите човјекове околине и заштите културног и историјског наслијеђа,
23. Информација о засијаним површинама у прољетној сјетви,
24. Информација о тромјесечном извршењу буџета у 2015. године,
25. Активности поводом обиљежавања Крсне славе општине Костајница,
26. Приједлог Одлуке о уређењу водотока на подручју општине Костајница,
27. Приједлог Одлуке о усвајању Програма утрошка средстава остварених од накнада
за промјену намјене пољопривредног земљишта у непољопривредне сврхе на
подручју општине Костајница,
28. Приједлог Програма утрошка средстава остварених од посебних водних накнада на
подручју општине Костајница за 2015.године,
29. Информација о проблематици у комуналној дјелатности,
30. Информација о стању и проблематици, бораца, породица погинулих и несталих
бораца, РВИ и припадника радне обавезе на подручју општине,
31. Приједлог Одлуке о успостављању спомен собе у општини Костајница,

Од 31. програмске теме, Скупштина општине је у полугодишњем периоду разматрала 26
тема, од чега није разматрано 5 програмских тема и то:
1. Приједлог Одлуке о гробљима,
2. Годишњи извјештај о раду Одбора за жалбе за 2014.годину,
3. Приједлог Годишњег плана изградње, реконструкције, одржавања локалних путева
и улица у насељу на подручју општине Костајница,
4. Активности поводом обиљежавања Крсне славе општине Костајница,
5. Приједлог Одлуке о уређењу водотока на подручју општине Костајница,
Обрада ових тема се очекује до краја 2015. године.
Поред наведених тема Скупштина општине је расправља и о свим другим питањима за
које се појавила потреба да се расправља у току првог полугодишта 2015. године, 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. Предлагач већине аката је Начелник
Општине, а извјестиоци и обрађивачи надлежна одјељења и службе.
У првом полугодишту 2015. године одржане су 4 редовне и 1. свечана сједница. Није
било ванредних сједница.
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