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             На  основу члана 56. Статута општине Костајница и члана 77. Пословника о раду 

Скупштине општине Костајница на сједници одржаној дана 26.12.2014.године утврдила је 

Програм рада Скупштине општине Костајница за 2015. годину. 

 

1. УВОД 

 
 Уставом Републике Српске, Законом о локалној самоуправи, Статутом и 

Пословником  Скупштине општине Костајница утврђене су надлежности Скупштине 

општине према којима Скупштина општине: 

- Доноси Статут општине; 

- Доноси одлуке и друга општа акта и даје њихово аутентично  тумачење; 

- Доноси буџет и завршни рачун; 

- Доноси планове и програме развоја општине, план локалног економског развоја, 

план инвестирања и план капиталних улагања, 

- Доноси развојне, просторне и урбанистичке  планове и  програме; 

- Доноси програм уређења грађевинског земљишта; 

- Доноси  спроведбене планове; 

- Доноси одлуке и друга општа акта из области културе, образовања, спорта, 

здравства,  социјалне заштите, информација, занатства, туризма, угоститељаства и 

заштите околине; 

- Доноси  одлуке о комуналним таксама и другим јавним  приходима када је 

овлашћена  законом; 

- Доноси одлуке и друга општа акта у области цивилне заштите у складу са Законом 

и  предузима мјере  за функционисање цивилне заштите; 

- Доноси одлуку  о прибављању, управљању и располагању имовином Општине; 

- Доноси одлуку о одређивању назива улица, тргова и дијелвоа насељених мјеста; 

- Доноси одлуку о проглашењу празника Општине; 

- Доноси одлуку о употреби симбола  Општине; 

- Доноси одлуку о чланству Општине  у Савезу општина и градова  и удруживању у 

друге савезе  и организације; 

- Доноси план кориштења јавних површина; 

- Доноси  одлуку  о проглашењу  почасних грађана и уређује права и обавезе из те 

одлуке; 

- Доноси одлуку о наградама и признањима; 



- Бира и разријешава  предсједника Скупштине општине , потпредсједника 

Скупштине општине , замјеника начелника, секретара, начелнике одјељења или 

службе и чланове сталних радних  тијела Скупштине општине; 

- Образује стручну службу за потребе Скупштине  и њених радних тијела; 

- Оснива Одбор за жалбе и разматра извјештај о раду Одбора; 

- Покреће иницијативу за територијалну промјену и промјену назива општине и 

насељеног мјеста; 

- Усваја етички кодекс скупштине; 

- Одлучује о задужењу; 

- Разматра извјештај начелника општине о раду у органима предузећа која обављају 

комуналне дјелатности; 

- Одлучује о располагању капиталом у предузећима која обављају комуналне 

дјелатности; 

- Именује и разрјешава директора и управни одбор установе чији је оснивач или 

суоснивач општина, у складу са законом; 

- Усваја  Пословник; 

- Разматра годишњи извјештај о раду начелника Општине  и о истом  заузима свој 

став; 

- Одлучује о покретању  иницијативе за опозив начелника Општине , у складу са  

Законом којим се уређује избор начелника Општине. 

- Оснива предузећа и установе комуналних и других дјелатности за обављање 

послова од интереса за општину и управља истим у склду са законом; 

- Расписује јавни зајам и самодопринос; 

- Расписује референдум; 

- Даје мишљење о методологији за утврђивање накнаде за вршење повјерених 

послова и 

- Врши и друге послове утврђене Законом и Статутом. 

 

Да би Скупштина општине могла ваљано извршавати своје законске обавезе, као и 

задовољити потребе грађана у области од непосредног интереса за грађане, Скупштина 

општине Костајница усвојила је: 
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 Ради потпуног остваривања своје друштвене улоге, тј. остваривања функције локалне 

самоуправе у привредном, социјалном и културном развоју општине Костајница, Скупштина 

општине Костајница је на основу члана 77. Пословника Скупштине општине Костајница 

(„Службени гласник општине Костајница“, број: 12/09), утврдила програмске теме које у 

току ове године треба да се нађу на дневном реду сједница Скупштине општине. 

 Истовремено уз приједлог програмских тема утврђена је и оквирна динамика 

реализације и припреме Програма на сједницама Скупштине општине. 

 

2. ПРОГРАМСКЕ ТЕМЕ  
 

1. Годишњи извјештај о раду сталних радних тијела за 2014.годину, 

- предлагач: Начелник општине, 

- обрађивач: Стална радна тијела СО-е, 

- рок израде: 31.01.2015. године 

 

2. Приједлог Одлуке о комуналном реду,  

- предлагач: Начелник општине, 

- обрађивач: Одјељење за општу управу  



- рок израде: 31.01.2015. године 

 

3. Информација о стању у области против-пожарне заштите  

а/ доношење закључака  о континуираном прању улица,  

- предлагач: Начелник општине, 

- обрађивач: Одјељење за општу управу, 

- рок израде: 28.02.2015. године 

 

4. Имовинско правна питања – захтјеви и представке, 

- предлагач: Начелник општине, 

- обрађивач: Одјељење за општу управу и Стручна служба Скупштине и Начелника 

општине,  

- рок израде: према потреби у току године. 

        

5. Извјештај о раду Начелника Oпштине за 2014. годину, 

- предлагач: Начелник општине, 

- обрађивач- Одјељења општинске управе, 

- рок израде: 28.02.2015. године 

 

6. Приједлог Програма рада Hачелника Општине за 2014.годину,  

- предлагач: Начелник општине, 

- обрађивач- Одјељења општинске управе, 

- рок израде: 28.02.2015. године 

 

7. Активности поводом обиљежавања „Дана општине“ Костајница и 20.година од 

оснивања општине Костајница, 

- предлагач: Начелник општине, 

- обрађивач: Одсјек за привреду и развој и Туристичка организација Општине, 

- рок израде: 31.03.2015. године 

 

8. Приједлог Одлуке о грађевинском земљишту, 

- предлагач: Начелник општине, 

- обрађивач: Одјељење за општу управу, 

- рок израде: 31.03.2015. године 

 

9. План улагања средстава дозначених од продаје дрвних сортимената, 

- предлагач: Начелник општине, 

- обрађивач: Одјељење за привреду, финансије и друштвене дјелатности  

- рок израде: 31.03.2015. године 

 

10. Приједлог Одлуке о гробљима, 

- предлагач: Начелник општине, 

- обрађивач: Одјељење за општу управу, 

- рок израде: 31.03.2015. године 

 

11. Годишњи извјештај о раду Одбора за жалбе за 2014.годину, 

- предлагач: Начелник општине, 

- обрађивач: Одбор за жалбе, 

- рок израде: 31.03.2015. године 

 

12. Приједлог Одлуке о усвајању Плана размјештаја привремених објеката на јавној 

површини, 



- предлагач: Начелник општине, 

- обрађивач: Одјељење за општу управу 

- рок израде: 31.03.2015. године 

 

13. Информација о стању у области повратка и збрињавања избјеглица на подручју 

општине Костајница, 

- предлагач: Начелник општине, 

- обрађивач: Одјељење за општу управу, 

- рок израде: 31.03.2015. године 

 

14. Информација о имплементацији пројекта изградње инфраструктуре у 

дијеловима у којима живе повратници, из средстава намјењених за одрживи 

повратак, 

- предлагач: Начелник општине, 

- обрађивач: Одјељење за општу управу,  

- рок израде: 31.03.2015. године 

 

15. Информација о информисању грађана, 

- предлагач: Начелник општине, 

- обрађивач: ЈП „Радио Костајница“ и Одјељење за привреду, финансије и друштвене 

дјелатности, 

- рок израде: 30.04.2015. године 

 

16. Завршни рачун Буџета  општине за 2014.годину, 

- предлагач: Начелник општине, 

- обрађивач: Одјељење за привреду, финансије и друштвене дјелатности  

- рок израде: 30.04.2015. године 

 

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

2014.годину, 

- предлагач: Начелник општине, 

- обрађивач: Одјељење за привреду, финансије и друштвене дјелатности  

- рок израде: 30.04.2015. године 

 

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, 

- предлагач: Начелник општине, 

- обрађивач: директори и предсједници управних и надзорних одбора предузећа и 

установа којих је оснивач општина, 

- рок израде: 30.04.2015.године 

 

19. Информација о газдовању ловиштима и рибарским ресурсима на подручју 

општине Костајница, 

- предлагач: Начелник општине, 

- обрађивач: Ловачко удружење „ Баљ“ и Спортско риболовно удружење „ Мрена“, 

- рок израде: 30.04.2015. године 

 

20. Информација о заштити човјекове околине, 

- предлагач: Начелник општине, 

- обрађивач: Одјељење за општу управу, 

- рок израде: 30.04.2015. године 



21. Приједлог Годишњег плана изградње, реконструкције, одржавања локалних 

путева и улица у насељу на подручју општине Костајница,  

- предлагач: Начелник општине, 

- обрађивач:-обрађивач: Одјељење за општу управу - Одсјек за просторно уређење, 

грађење, комуналне и стамбене послове, 

- рок израде: 30.04.2015. године 

 

22. Програм заштите човјекове околине и заштите културног и историјског 

наслијеђа, 

- предлагач: Начелник општине, 

- обрађивач: Одјељење за општу управу – Одсјек за просторно уређење, грађење, 

комуналне и  стамбене послове, 

- рок израде: 30.04.2015. године 

 

23. Информација о засијаним површинама у прољетној сјетви, 

- предлагач: Начелник општине, 

- обрађивач:Одјељење за привреду, финансије и друштвене дјелатности – Одсјек за 

пољопривреу, водопривреду и шумарство, 

- рок израде: 31.05.2015. године 

 

24. Информација  о тромјесечном извршењу буџета у 2015. године, 

- предлагач: Начелник општине, 

- обрађивач: Одјељење за привреду,финансије и друштвене дјелатности 

- рок израде: 31.05.2015. године 

 

25. Активности поводом обиљежавања Крсне славе општине Костајница, 

- предлагач: Начелник општине, 

- обрађивач: Одсјек за привреду и развој и Туристичка организација Општине, 

- рок израде: 30 дана прије славе 

 

26. Приједлог Одлуке о уређењу водотока на подручју општине Костајница, 

- предлагач: Начелник општине, 

- обрађивач: Одјељење за општу управу – Одсјек за просторно уређење, грађење, 

комуналне и  стамбене послове, 

- рок израде: 31.05.2015. године 

 

27. Приједлог Одлуке о усвајању Програма утрошка средстава остварених од 

накнада за промјену намјене пољопривредног земљишта у непољопривредне 

сврхе на подручју општине Костајница, 

- предлагач: Начелник општине, 

- обрађивач: Одјељење за привреду, финансије и друштвене дјелатности, 

- рок израде: 31.05.2015. године 

 

28. Приједлог Програма утрошка средстава остварених од посебних водних накнада 

на подручју општине Костајница за 2015.годину, 

- предлагач: Начелник општине, 

- обрађивач: Одјељење за привреду, финансије и друштвене дјелатности, 

- рок израде: 30.06.2015. године 

 

 

 

 



29. Информација о проблематици у комуналној дјелатности, 

- предлагач: Начелник општине, 

- обрађивач: КП „ Комунално“ а.д. Костајница и Одјељење за општу  

- рок израде: 30.06.2015. године 

 

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

бораца, РВИ и припадника радне обавезе на подручју општине, 

- предлагач: Начелник  општине, 

- обрађивач: Одјељење за општу управу,Борачка организација и Удружења породица 

палих бораца и РВИ,  

- рок израде: 30.06.2015. године 

 

31. Приједлог Одлуке о успостављању спомен собе у општини Костајница, 

- предлагач: Начелник  општине, 

- обрађивач: Одјељење за општу управу, 

- рок израде: 30.06.2015.године 

 

32. Полугодишњи Извјештај о раду сталних радних тијела СО-е за 2015. годину 

- предлагач: Предсједник СО-е,  

- обрађивач: Стална радна тијела СО-е, 

- рок израде: 31.07.2015. године 

 

33. Информација о сарадњи општине са Међународним институцијама са посебним 

освртом на израду пројеката за фондове према међународним организацијама, 

- предлагач: Начелник општине, 

- обрађивач: Одјељење за привреду, финансије и друштвене дјелатности 

- рок израде: 31.07.2015. године 

 

34. Информација о стању пољопривреде на подручју општине Костајница 

- предлагач: Начелник општине, 

- обрађивач: Одјељење за привреду, финансије и друштвене дјелатности- Одсјек за 

привреду, водопривреду и шумарство 

- рок израде: 31.07.2015. године 

 

35. Полугодишњи Извјештај о остваривању Програма рада СО-е, 

- предлагач: Начелник општине, 

- обрађивач: Предсједник СО-е и Секретар СО-е, 

- рок израде: 31.07.2015. године 

 

36. Информација из области социјално-угрожених категорија, 

- предлагач: Начелник  општине, 

- обрађивач: Центар за социјални рад Костајница,  

- рок израде: 30.09.2015. године 

 

37. Информација  о стању у области здравства и социјалне заштите,  

- предлагач: Начелник  општине, 

- обрађивач: ЈУ „ Дом здравља „ и Центар за социјални рад Костајница, 

- рок израде: 30.09.2015. године 

 

38. Информација о стању у области школства, културе и спорта, 

- предлагач: Начелник  општине, 

- обрађивач: школе, библиотека, спортске организације, предшколска установа, 



- рок израде: 30.09.2015. године 

 

39. Информација о стању јавне безбједности на подручју Општине Костајница, 

- предлагач: Начелник  општине, 

- обрађивач:Полицијска станица Костајница,  

- рок израде: 30.09.2015. године 

 

40. Информација о стању невладиних организација на подручју општине 

Костајница, којима су дозначена средства из буџета општине Костајница, 

- предлагач: Начелник  општине, 

- обрађивач: невладине организације,  

- рок израде: 30.09.2015.године 

 

41. Полугодишњи извјештај о финансијско - материјалном пословању корисника 

буџета, 

- предлагач: Начелник  општине, 

- обрађивач: Одјељење за привреду,финансије и друштвене дјелатности 

- рок израде: 30.09.2015. године 

 

42. Извјештај о извршењу Буџета општине Костајница за прво полугодиште 2015. 

године,  

- предлагач: Начелник  општине , 

- обрађивач: Одјељење за привреду, финансије и друштвене дјелатности 

- рок израде: 30.09.2015. године 

 

43. Информација о запошљавању на подручју Општине, 

- предлагач: Начелник  општине, 

- обрађивач: Завод за запошљавање- БИРО Костајница,  

- рок израде: 30.09.2015. године 

 

44. Информација  о проведеној јесењој сјетви , 

- предлагач: Начелник  општине, 

- обрађивач: Одјељење за привреду, финансије и друштвене дјелатности 

- рок израде: 30.11.2015.године 

 

45. Информација  о извршењу буџета  општине Костајница за 9 мјесеци у  

2015.години,  

- предлагач: Начелник  општине, 

- обрађивач: Одјељење за привреду,финансије и друштвене дјелатности 

- рок израде: 30.11.2015.године 

 

46. Нацрт Буџета општине за 2016.годину, 

- предлагач: Начелник  општине,  

- обрађивач: Одјељење за привреду, финансије и друштвене дјелатности, 

- рок израде: 30.11.2015.године 

 

47. Информација о имплементацији  Стратегије интегрисаног развоја, 

- предлагач: Начелник општине, 

- обрађивач: Одјељење за привреду, финансије и друштвене дјелатности  

- рок израде: 30.11.2015.године 

 

48. Информација о стању привреде на подручју општине Костајница, 



- предлагач: Начелник општине, 

- обрађивач: Одјељење за привреду, финансије и друштвене дјелатности 

- рок израде: 31.12.2015.године 

 

49. Приједлог Одлуке о  заштити  од  пожара и мјерама заштите од пожара, 

- предлагач: Начелник општине, 

- обрађивач:Одјељење за општу управу,  

- рок израде: 31.12.2015.године 

 

50. Приједлог Буџета општине за 2016. годину, 

- предлагач: Начелник  општине,  

- обрађивач: Одјељење за привреду,финансије и друштвене дјелатности 

- рок израде: 31.12.2015.године 

 

51. Анализа извршења скупштинских  одлука  за 2015.годину, 

- предлагач: Начелник  општине, 

- обрађивач: Предсједник СО-е и Секретар СО-е,  

- рок израде: 31.12.2015.године 

 

52. Приједлог Програма рада Скупштине општине за 2016.годину, 

- предлагач: Колегиј СО-е, 

- обрађивач: Колегиј СО-е, 

- рок израде: 31.12.2015.године 

 

53. Приједлог Одлуке о утврђивању пореске стопе за опорезивање непокретности на 

подручју општине Костајница за 2016.годину,  

- предлагач: Начелник  општине, 

- обрађивач: Одјељење за привреду,финансије и друштвене дјелатности,  

- рок израде: 31.12.2015.године 

 

54. Приједлог Програма вршења комуналних дјелатности заједничке комуналне 

потрошње, 

- предлагач: Начелник општине, 

- oбрађивач: Одјељење за општу управу - Одсјек за просторно уређење, грађење, 

комуналне и  стамбене послове, 

- рок израде: 31.12.2015. године 

 

55. Извјештај Начелника општине о раду у органима предузећа које обавља 

комуналну дјелатност, 

- предлагач:Начелник општине, 

- предлагач: Начелник општине, 

- рок израде: 31.12.2015. године 

 

56. Приједлог Одлуке о комуналним таксама, 

- предлагач: Начелник  општине, 

- обрађивач: Одјељење за привреду,финансије и друштвене дјелатности,  

- рок израде: 31.12.2015.године. 

 

 

 

 

 



3. ТЕРМИНИ ОДРЖАВАЊА СЈЕДНИЦА 

 

 Оквирни термини одржавања сједница  Скупштине општине  Костајница  предвиђени 

су по слиједећем распореду: 

РЕДОВНЕ СЈЕДНИЦЕ ДАТУМ БРОЈ ТЕМА 

1.сједница СО-е 31.01.2015. 2 

2.сједница СО-е 28.02.2015. 3 

3.сједница СО-е 31.03.2015. 8 

4.сједница СО-е 30.04.2015. 8 

5.сједница СО-е 31.05.2015. 5 

6.сједница СО-е 30.06.2015. 4 

7.сједница СО-е 31.07.2015. 4 

8.сједница СО-е 30.09.2015. 8 

9.сједница СО-е 31.10.2015. 0 

10.сједница СО-е 15.11.2015. 4 

11. сједница СО-е 31.12.2015. 9 

По потреби - 1 
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ВАНРЕДНЕ СЈЕДНИЦЕ - по потреби  

СВЕЧАНЕ СЈЕДНИЦЕ - по потреби 

 

4. МЈЕРЕ ЗА ИЗВРШЕЊЕ ПРОГРАМА 

 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. 

 

5. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 Програм рада СО-е Костајница за 2015.годину конципиран је као оквирни акт. 

 Поред наведених тема Скупштина општине ће расправљати и о свим другим 

питањима о којима буде потребно расправљати у току 2015. године , те ће их у складу са 

њиховим појављивањем уврстити у дневни ред сједница према предвиђеној динамици. 

Надлежни предлагачи и извјестиоци су обавезни да своје приједлоге темељно 

припремe за сједницу Скупштине општине и да материјале за поједине програмске теме 

благовремено доставе преко надлежних служби. 

Овај Програм ће бити достављен свим носиоцима активности и задатака, као и свим 

другим субјектима заинтересираним за његово праћење и реализацију. 

 

          ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

                                Жељко Чекић, мр.инж. 

 



 

 

 

 

 Програмом рада Скупштине општине за 2015. годину утврђују се послови и задаци 

Скупштине, њихов садржај, начин извршавања, носиоци послова и задатака, као и рокови за 

њихово доношење. 

 У припремама за израду Програма рада стручна служба дјеловала је у складу са 

Пословником  Скупштине, те прибавила приједлоге и мишљења о питањима које треба 

унијети у Програм рада од одборника, радних тијела Скупштине, начелника општине, 

општинске управе, политичких странака које су заступљене у Скупштини, грађана и 

удружења грађана. На основу припремљених приједлога и сугестија колегиј је усагласио и 

припремио  приједлог Програма рада Скупштине за 2015 годину, који је достављен 

Скупштини на разматрање. 

Програм рада СО-е Костајница за 2015.годину конципиран је као оквирни акт. 

 Поред наведених тема Скупштина општине ће расправљати и о свим другим 

питањима о којима буде потребно расправљати у току 2015. године , те ће их у складу са 

њиховим појављивањем уврстити у дневни ред сједница према предвиђеној динамици. 

Надлежни предлагачи и извјестиоци су обавезни да своје приједлоге темељно 

припремe за сједницу Скупштине општине и да материјале за поједине програмске теме 

благовремено доставе преко надлежних служби. 

 

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. 

 

Овај Програм ће бити достављен свим носиоцима активности и задатака, као и свим 

другим субјектима заинтересираним за његово праћење и реализацију. 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Анализа извршења Скупштинских одлука за 2015 годину је извјештај којим се анализирају 

донесене одлуке у тој години и представља сталну тему Програма рада која се обрађује у 

децембру мјесецу. 

 

У овом Извјештају  Стручна служба Скупштине општине је констатовала слиједеће: 


