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РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

На основу члана 77. став 1. Пословника Скупштине општине Костајница
(„Службени гласник општине Костајница“, број: 12/09) и члана 56. Статута
општине Костајница („Службени гласник општине Костајница“, број:12/05 и
1/07), Скупштина општине Костајница је на сједници одржаној дана 30.12.
2010. године донијела је следећу:

ОДЛУКУ
Члан 1.
Усваја се Програм рада Скупштине општине Костајница за 2011.годину.

Члан 2.
Саставни дио ове Одлуке је Програм рада
Костајница за 2011.годину.

Скупштине општине

Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу
осмог дана од дана објављивања у
„Службеном гласнику општине Костајница“.

Број: 01-013-411/10.
Датум:30.12.2010.год.
ПРЕДСЈЕДНИК СО-е
Петар Боројевић,инг., с.р.
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РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

ПРОГРАМ

РАДА

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КОСТАЈНИЦА
ЗА 2011.ГОДИНУ
САДРЖАЈ
1. Увод
2. Програмске теме
3. Термини одржавања сједница
4. Завршне одредбе
На основу члана 56. Статута општине Костајница и члана 77.
Пословника о раду Скупштине општине Костајница на сједници одржаној дана
30.12.2010.године утврдила је Програм рада Скупштине општине Костајница
за 2011.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 економски план, план развоја и инвестиционе програме;
- Доноси буџет и завршни рачун;
- 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;
- Доно
си 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;
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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 и чланове сталних радних тијела
Скупштине општине;
Образује стручну службу за потребе Скупштине и њених радних тијела;
Одлучује о задужењу ;
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 јавна и комунална предузећа и установе других дјелатности за
обављање послова од интереса за Општину;
Расписује јавни зајам и самодопринос;
Расписује референдум;
Даје мишљење о промјени граница Општине;
Врши и друге послове у складу са 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 :

ПРОГРАМ РАДА ЗА 2011. ГОДИНУ
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.Информација о стању у области против-пожарне заштите
а/ доношење закључака о континуираном прању улица,
-предлагач: Начелник општине,
-обрађивач: Одјељење за општу управу -Одсјек за инспекцијске послове и
борачко-инвалидску заштиту,
-рок израде: 28.02.2011.
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2. Oдлука о легализацији бесправно изграђених објеката,
-предлагач: Начелник општине,
-обрађивач: Одјељење за општу управу - Одсјек за урбанизам и стамбенокомуналне послове,
-рок израде: 28.02.2011.

3.Приједлог Стратешког развојног плана општине Костајница ( 2010-2020)
-предлагач: Начелник општине,
-обрађивач: ОРТ Костајница
-рок израде: 28.02.2010.
4. Одлука о грађевинском земљишту
-предлагач: Начелник општине,
-обрађивач: Одјељење за општу управу - Одсјек за урбанизам и стамбенокомуналне послове,
-рок израде: 28.02.2011.
5.Имовинско правна питања – захтјеви и представке,
-предлагач: Начелник општине,
-обрађивач: Одјељење за општу управу - Одсјек за урбанизам и стамбенокомуналне послове
-рок израде: према потреби у току године
6.Приједлог Програма развоја пољопривреде и подстицајних мјера на
подручју општине Костајница,
-предлагач: Начелник општине,
-обрађивач: Одјељење за привреду,финансије и друштвене дјелатности –
Одсјек за привреду, друштвене дјелатности и саобраћај,
-рок израде: 28.02.2011.
7.Извјештај о раду Начелника општине за 2010 годину,
-предлагач: Начелник општине,
-обрађивач- Одјељења Административне службе општине,
-рок израде: 28.02.2011.
8.Приједлог Програма рада начелника Општине за 2011.годину,
-предлагач: Начелник општине,
-обрађивач- Одјељења Административне службе општине,
-рок израде: 28.02.2011.
9.Извјештај о реализацији пројеката из Стратешког развојног плана,
-предлагач: Начелник општине,
-обрађивач: Одјељења Административне службе општине,
-рок израде: 28.02.2011.
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10.Приједлог Одлуке о награђивању одличних ученика 9.разреда основне
школе и 4. разреда средње школе,
-предлагач: Начелник општине,
-обрађивач: Одјељење за привреду,финансије и друштвене дјелатности –
Одсјек за привреду, друштвене дјелатности и саобраћај,
-рок израде: 28.02.2011.
11. Одлука о комуналном реду,
-предлагач: Начелник општине,
-обрађивач: Одјељење за општу управу - Одсјек за урбанизам и стамбенокомуналне послове,
-рок израде: 31.03.2011.
12.Активности поводом обиљежавања „Дана општине“ Костајница,
-предлагач: Начелник општине,
-обрађивач: Одбор за обиљежавање „ Дана општине „
-рок израде: 31.03.2011.
13.План улагања средстава дозначених од продаје дрвних сортимената,
-предлагач: Начелник општине,
-обрађивач: Одјељење за привреду,финансије и друштвене дјелатности –
Одсјек за финансије,
-рок израде: 31.03.2011.
14.План и Програм средстава добијених од накнаде за кориштење
минералних сировина,
-предлагач: Начелник општине,
- обрађивач:Одјељење за привреду,финансије и друштвене дјелатности –
Одсјек за финансије,
-рок израде: 31.03.2011.
15.Извјештај о остваривању Програма рада СО-е за 2010 годину,
-предлагач: Начелник општине,
-обрађивач: Предсједник СО-е и Секретар СО-е,
-рок израде: 31.03.2011.
16.Праћење активности о изради урбанистичког и регулационог плана
општине Костајница,
-предлагач: Начелник општине,
-обрађивач: Одјељење за општу управу - Одсјек за урбанизам и стамбенокомуналне послове,
-рок израде: 31.03.2011.
17.Програм о одржавању локалних и некатегорисаних путева и улица
(приоритети, текући проблеми),
-предлагач: Начелник општине,
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-обрађивач:Одјељење за општу управу – Одсјек за урбанизам и стамбенокомуналне послове,
-рок израде: 31.03.2011.
18.Информација о информисању грађана,
-предлагач: Начелник општине
-обрађивач: ЈП „ Радио Костајница“ и Одјељење за привреду,финансије и
друштвене дјелатности-Одсјек за привреду, друштвене дјелатности и
саобраћај,
-рок израде: 31.03.2011.
19.Годишњи извјештај о раду сталних радних тијела за 2010.годину,
-предлагач: Начелник општине,
-обрађивач- Стална радна тијела СО-е
-рок израде: 31.03.2011.
20.Приједлог Одлуке о подстицајним мјерама за отварање нових радних
мјеста, нарочито производних , са приједлогом мјера,
-предлагач: Начелник општине,
-обрађивач: Одјељење за привреду,финансије и друштвене дјелатности –
Одсјек за привреду, друштвене дјелатности и саобраћај,
-рок израде: 31.03.2011.
21.Завршни рачун Буџета општине за 2010.годину,
-предлагач: Начелник општине,
- Одјељење за привреду,финансије и друштвене дјелатности – Одсјек за
финансије,
-рок израде: 30.04.2011
22.Годишњи извјештај о финансијско-материјалном пословању корисника
буџета за 2010.годину,
-предлагач: Начелник општине,
-обрађивач: - Одјељење за привреду,финансије и друштвене дјелатности –
Одсјек за финансије,
-рок израде: 30.04.2011.
23.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: 30.04.2011.
24.Информација о заштити човјекове околине,
-предлагач: Начелник општине
-обрађивач: Одјељење за општу управу – Одсјек за инспекцијске послове и
борачко инвалидску заштиту,

-рок израде: 30.04.2011.
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25.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
-предлагач: Начелник општине,
-обрађивач: директори и предсједници управних и надзорних одбора предузећа
и установа којих је оснивач општина,
-рок израде: 30.04.2011.
26.Приједлог Стратешког плана развоја пољопривреде,
-предлагач: Начелник општине,
-обрађивач: Одјељење за привреду,финансије и друштвене дјелатности-Одсјек
за привреду,друштвене дјелатности и саобраћај,
-рок израде: по потреби у току године
27.Информација о засијаним површинама у прољетној сјетви,
-предлагач: Начелник општине,
-обрађивач:Одјељење за привреду,финансије и друштвене дјелатности-Одсјек
за привреду,друштвене дјелатности и саобраћај,
-рок израде: 30.04.2011.
28.Информација о стању инфраструктуре,
-предлагач: Начелник општине,
-обрађивач: Одјељење за општу управу- Одсјек за урбанизам и стамбенокомуналне послове,
-рок израде: 31.05.2011.
29.Информација о тромјесечном извршењу буџета у 2011.године,
-предлагач: Начелник општине
-обрађивач:Одјељење за привреду,финансије и друштвене дјелатности-Одсјек
за финансије,
-рок израде: 31.05.2011.
30.Активности поводом обиљежавања Крсне славе општине Костајница,
-предлагач: Начелник општине,
-обрађивач: Одбор за обиљежавање Крсне славе ,
-рок израде: 30 дана прије славе
31.Информација о утицају задруга на развој пољопривреде у Костајници
од 1948 до доношења новог Закона о задругама и његова практична
примјена са освртом на стање у окружењу,
-предлагач: Начелник општине
-обрађивач: Одјељење за привреду,финансије и друштвене дјелатности-Одсјек
за привреду,друштвене дјелатности и саобраћај,
-рок израде: 31.05.2011.
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32. Приједлог Одлуке о уређењу водотока на подручју општине
Костајница,
-предлагач: Начелник општине,
-обрађивач: Одјељење за општу управу – Одсјек за урбанизам и стамбенокомуналне послове,
-рок израде: 31.05.2011.
33.Програм заштите човјекове околине и заштите културног и историјског
наслијеђа,
-предлагач: Начелник општине,
-обрађивач: Одјељење за општу управу – Одсјек за урбанизам и стамбенокомуналне послове и Комисија за културу,
-рок израде: 31.05.2011.
34.Програм културних и спортских манифестација на подручју општине,
-предлагач: Начелник општине,
-обрађивач: Одјељење за привреду,финансије и друштвене дјелатности-Одсјек
за привреду,друштвене дјелатности и саобраћај,
-рок израде: 31.05.2011.
35.Проблематика у комуналној дјелатности,
-предлагач: Начелник општине
-обрађивач: КП „ Комунално „ ад. Костајница и Одјељење за општу управуОдсјек за урбанизам и стамбено-комуналне послове,
-рок израде: 30.06.2011.
36.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-Одсјек за инспекцијске послове и
борачко-инвалидску заштиту,Борачка организација и Удружења породица палих
бораца и РВИ,
-рок израде: 30.06.2011.
37.Информација о реализацији пројеката
који се финансирају
развојног програма Владе РС,
-предлагач: Начелник општине,
-обрађивач: Одјељења Административне службе општине,
-рок израде: 30.06.2011

из

38.Извјештај о реализацији пројекта из области водоснабдијевања (KFW
банка и GOV WADE),
-предлагач: Начелник општине,
-обрађивач: Одјељења Административне службе општине,
-рок израде: 30.06.2011.године
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39.Приједлог Одлуке о заштити од пожара и мјерама заштите од пожара,
-предлагач: Начелник општине,
-обрађивач:Одјељење за општу управу- Одсјек за инспекцијске послове и
борачко-инвалидску заштиту,
-рок израде: 30.06.2011.године
40. Информација o примјени Анекса 7 Дејтонског мировног споразума
(одрживи повратак на подручју општине),
-обрађивач:Удружење повратника
-рок израде: у току године
41.Приједлог Одлука СО-е у 2011. години
произлазе из законских прописа,
-предлагач: Начелник општине,
-обрађивач: Одјељења Административне службе,
-рок израде: по потреби у току године,

чије обавезе доношења

42.Информација о стању пољопривреде на подручју општине Костајница,
-предлагач: Начелник општине,
-обрађивач: Одјељење за привреду,финансије и друштвене дјелатности- Одсјек
за привреду, друштвене дјелатности и саобраћај,
-рок израде: 30.07.2011.
43.Полугодишњи
Извјештај о раду сталних радних тијела
2011.годину
-предлагач: Предсједник СО-е
-обрађивач: Стална радна тијела СО-е
-рок израде: 30.07.2011.

СО-е за

44. Приједлог Одлуке о успостављању спомен собе у општини Костајница,
-предлагач: Начелник општине
-обрађивач: Одјељење за општу управу- Одсјек за инспекцијске послове и
борачко-инвалидску заштиту,
-рок израде: 30.07.2011.године
45.Информација о стању невладиних организација на подручју општине
Костајница
-предлагач: Начелник општине,
-обрађивач: невладине организације,
-рок израде: 30.07.2011.године
46.Информација о стању и безбједности саобраћаја на подручју општине
Костајница
-предлагач: Начелник општине (командир полиције, директори основних и
средњих школа, саобраћајни инспектор, директор КП „Комунално“),
-обрађивач:Полицијска станица Костајница,
-рок израде: 30.07.2011.
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47.Информација о сарадњи општине са сусједним општинама,са посебним
освртом на разграничење са Козарском Дубицом
-предлагач: Начелник општине,
-обрађивач: Одјељење за привреду,финансије и друштвене дјелатности- Одсјек
за привреду, друштвене дјелатности и саобраћај,
-рок израде: 30.07.2011.
48.Информација о сарадњи општине са Међународним институцијама са
посебним освртом на израду пројеката за предприступне фондове,
-предлагач: Начелник општине,
-обрађивач: Одјељење за привреду,финансије и друштвене дјелатности- Одсјек
за привреду, друштвене дјелатности и саобраћај,
-рок израде: 30.07.2011.
49.Полугодишњи Извјештај о остваривању Програма рада СО-е,
-предлагач: Начелник општине
-обрађивач:Предсједник СО-е и Секретар СО-е,
-рок израде: 30.07.2011.
50.Информација из области социјално-угрожених категорија,
-предлагач: Начелник општине,
-обрађивач: Центар за социјални рад Костајница,
-рок израде: 30.09.2011.
51.Информација о стању у области школства, културе и спорта ,
-предлагач: Начелник општине,
-обрађивач: школе, библиотека и спортске организације,
-рок израде: 30.09.2011.
52.Информација о стању безбједности и криминалитета на подручју
Општине, са посебним освртом на борбу против наркоманије и
алкохолизма,
-предлагач: Начелник општине,
-обрађивач:Полицијска станица Костајница,
-рок израде: 30.09.2011.
53.Полугодишњи извјештај о финансијско- материјалном пословању
корисника буџета,
-предлагач: Начелник општине,
-обрађивач: Одјељење за привреду,финансије и друштвене дјелатности- Одсјек
за финансије,
-рок израде: 30.09.2011.
54.Извјештај о извршењу Буџета општине Костајница за прво полугодиште
2011. године,
-предлагач: Начелник општине ,
-обрађивач: Одјељење за привреду, финансије и друштвене дјелатностиОдсјек за финансије,

-рок израде: 30.09.2011
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55.Информација о запошљавању на подручју Општине,
-предлагач: Начелник општине,
-обрађивач: Завод за запошљавање-БИРО Костајница,
-рок израде: 30.09.2011.
56.Информација о стању у области здравства и социјалне заштите,
-предлагач: Начелник општине,
-обрађивач: ЈУ „ Дом здравља „ и Центар за социјални рад Костајница,
-рок израде: 31.10.2011.
57.Информација о проведеним активностима везаним за разграничење
између Републике Српске, односно БиХ и Републике Хрватске и сталног
граничног прелаза
-предлагач: Начелник општине,
-обрађивач-Одјељења Административне службе општине,
-рок израде: по потреби у току године
58.Информација о проведеној јесењој сјетви ,
-предлагач: Начелник општине,
-обрађивач: Одјељење за привреду,финансије и друштвене дјелатности- Одсјек
за привреду, друштвене дјелетности и саобраћај,
-рок израде: 30.11.2011.године,
59.Одлука о плаћању комуналне накнаде за кориштење објеката и уређаја
заједничке комуналне потрошње,
-предлагач: Начелник општине,
-обрађивач: Одјељење за општу управу – Одсјек за урбанизам и стамбенокомуналне послове,
-рок израде: 30.11.2011.године,
60.Информација о извршењу буџета општине Костајница за 9 мјесеци у
2011.године,
-предлагач: Начелник општине,
-обрађивач: Одјељење за привреду,финансије и друштвене дјелатности- Одсјек
за финансије,
-рок израде: 30.11.2011.године
61. Стратегија развоја спорта
-предлагач: Начелник општине,
-обрађивач: Одјељење за привреду,финансије и друштвене дјелатности- Одсјек
за привреду, друштвене дјелатности и саобраћај,
-рок израде: 30.11.2011.
62.Информација о стамбеној проблематици,
-предлагач: Начелник општине,
-обрађивач: Одјељење за општу управу-Одсјек за урбанизам и стамбенокомуналне послове,

-рок израде: према потреби у току године
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63.Одлука о буџету општине за 2012.годину,
-предлагач: Начелник општине,
-обрађивач: Одјељење за привреду,финансије и друштвене дјелатности- Одсјек
за финансије,
-рок израде: 31.12.2011.године
64.Анализа извршења скупштинских одлука за 2011.годину,
-предлагач: Начелник општине,
-обрађивач: Предсједник СО-е и Секретар СО-е,
-рок израде: 31.12.2011.године
65.Приједлог Програма рада Скупштине општине за 2012.годину,
-предлагач: Колегиј СО-е,
-обрађивач: Колегиј СО-е
-рок израде: 31.12.2011.године.
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3.ТЕРМИНИ ОДРЖАВАЊА СЈЕДНИЦА
Оквирни термини одржавања сједница Скупштине општине Костајница
предвиђени су по слиједећем распореду:

РЕДОВНЕ СЈЕДНИЦЕ
1.сједница СО-е
2.сједница СО-е
3.сједница СО-е
4.сједница СО-е
5.сједница СО-е
6.сједница СО-е
7.сједница СО-е
8.сједница СО-е
9.сједница СО_е
10.сједница СО-е
-

ДАТУМ
28.02.2011.
31.03.2011.
30.04.2011.
31.05.2011.
30.06.2011.
30.07.2011.
30.09.2011.
31.10.2011.
30.11.2011.
31.12.2011.
По потреби
укупно

БРОЈ ТЕМА
9
10
6
6
5
8
6
1
5
3
6
65

ВАНРЕДНЕ СЈЕДНИЦЕ – по потреби
СВЕЧАНЕ СЈЕДНИЦЕ

- по потреби

4.ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Програм рада СО-е Костајница за 2011.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 2011. 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.

ПРЕДСЈЕДНИК СО-е
Петар Боројевић, инг.,с.р.
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РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

На основу члана 56. Статута општине Костајница („Службени гласник
општине Костајница“, број: 12/05. и 1/07), Скупштина општине Костајница је на
сједници одржаној дана 30.12.2010. године донијела следећу:

ОДЛУКУ
Члан 1.
Усваја се Извјештај о анализи извршења скупштинских одлука донесених
у 2010. години.

Члан 2.
Саставни дио ове Одлуке је Извјештај о анализи извршења скупштинских
одлука донесених у 2010. години.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
„Службеном гласнику општине Костајница“.

Број: 01-013-412/10.
Датум: 30.12.2010.год.

ПРЕДСЈЕДНИК СО-е
Петар Боројевић,инг.,с.р.
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РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 01-013-412/10
Датум:30.12.2010 год.

ИЗВЈЕШТАЈ
о анализи извршења скупштинских одлука донесених у 2010.
години
Стручна служба Скупштине општине Костајница је извршила анализу
скупштинских одлука донесених у 2010.години, и то како слиједи:
Анализа извршења Програма рада СО-е за 2010.годину
Програмом рада СО-е за 2010. годину предвиђене су 54 скупштинске
теме.
Од усвајања Програма рада Скупштине општине за 2010.годину на 12.
редовној сједници СО-е одржаној дана 29.12.2009.године укупно је обрађено
105 тема, без 22.редовне сједнице СО-е.
Анализом извршења Програма рада СО-е за 2010.годину констатовано
следеће:
-укупно планиране програмске теме
54
-планиране и обрађене теме
46
-планиране и необрађене теме
8
1.Приједлог Одлуке о подстицајнима мјерама за отварање нових радних мјеста
, нарочито производних , са приједлогом мјера,
2.Приједлог Одлуке о уређењу водотока на подручју општине Костајница,
3.Приједлог Одлуке о заштити од пожара,
4.Приједлог Одлуке о мјерама заштите од пожара
5.Информација о сарадњи општине са Међународним институцијама са
посебним освртом на израду пројеката за предприступне фондове,
6.Информација о сарадњи општине са сусједним општинама,
7.Информација о проведеним активностима везаним за разграничење између
РС,односно БиХ и РХ и сталног граничног прелаза,
8.Информација о стамбеној проблематици.
-непланиране, а обрађене теме
59

је

До сада је одржано 10. сједница и то:
-редовних сједница
-свечаних сједница
-ванредних сједница
-конститутивних сједница

9
-
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Сједница Скупштине општине која је била заказана за јул мјесец је прекинута
због неусвајања дневног реда. Наставак сједнице предсједник СО-е је сазвао за
октобар мјесец, а након провођења Општих избора 2010.
Одлуке и други акти СО-е и њених органа објављују се у „Службеном
гласнику општине Костајница“ , редовно послије сваке сједнице СО-е и сва
заинтересована лица имају могућност увида у „Службени гласник“, посебно
након што је АДС уредила званичну интернет страницу на којој се , између
осталог, објављују и Службени гласници општине.

АНАЛИЗА ИЗВРШЕЊА СКУПШТИНСКИХ ОДЛУКА ДОНЕСЕНИХ У
2009.ГОДИНИ
Датум кад
одлука
донешена
12.02.2010.

12.02.2010.

12.02.2010.

12.02.2010.

12.02.2010.
12.02.2010.
12.03.2010.
12.03.2010.
12.03.2010.
12.03.2010.
12.03.2010.
12.03.2010.
12.03.2010.
12.03.2010.

је

Назив одлуке

Извршена
Неизвршена
У примјени
Одлука о начину привременог кориштења и Примјењује се
функционисања јавне површине и плану
размјештаја
привремених
објеката
на
локацији „ Зелена пијаца“
Одлука о измјени и допуни Плана Примјењује се
размјештаја
привремених
објеката
са
урбанистичко-техничким
условима
за
изградњу и постављање
Одлука о усвајању измјена и допуна Примјењује се
Регулационог плана „ Блок 1“ и дио „Блок 2“ у
Костајници
Одлука о измјени Одлуке о одређивању Примјењује се
радног времена трговинским и занатскопредузетничким радњама на подручју
општине Костајница
Одлука о измјени и допуни Одлуке о Извршена
кредитном задужењу бр.01.013-329/08
Одлука о усвајању ребаланса буџета Извршена
општине Костајница за 2009 год.
Одлука којом се усваја Извјештај о раду Извршена
Начелника општине у 2009 год.
Одлука којом се усваја Програм рада Примјењује се
Начелника општине за 2010.
Одлука о измјени и допуни Одлуке о плати Примјењује се
функционера општине Костајница
Одлука о окупљању грађана на подручју Извршена
општине Костајница.
Одлука о начину додјеле пословног простора Примјењује се
у закуп поступком јавне лицитације
Одлука о додатним видовима социјалне Примјењује се
заштите за 2010 год.
Одлука о измјени и допуни Одлуке о Примјењује се
грађевинском земљишту.
Одлука о плану размјештаја привремених објеката – Примјењује се
љетних башти штандова за пригодну продају.

Број 13
30.03.2010.

30.03.2010.
30.03.2010.

30.03.2010.
30.03.2010
30.03.2010.
30.03.2010.

30.04.2010
30.04.2010.
30.04.2010.

30.04.2010.

30.04.2010.

30.04.2010.

30.04.2010.

30.04.2010.
30.04.2010.
30.04.2010.
30.04.2010.

30.04.2010.

30.04.2010.
30.04.2010.

31.12.2010.
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Одлука
о
заједничком
улагању
на
проширењу Српског православног гробља „
Чекиновац“
Одлука о оснивачком улогу –ЈП „ Радио
Костајница“
Одлука о плану размјештаја привременог
објекта – аутопраоне,ауторадионице и
продавнице
Одлука о измјени и допуни Одлуке о
грађевинском земљишту
Одлука - Програм развоја пољопривреде и
подстицајних мјера
Одлука-сагласност КП „ Комунално“а.д. за
продају основних средстава
Одлука којом се усајају годишњи Извјештаји
о раду сталних радних тијела СО-е
Одлука о утврђивању назива нових улица у
општини Костајница
Одлука о усвајању измјена и допуна
Регулационог плана „ Блок 3“
Одлука о усвајању Регулационог плана за
проширење Српског православног гробља у
Костајници
Одлука о утврђивању критеријума за избор и
именовање Управног одбора Центра за
социјални рад Костајница
Одлука о именовању Комисије за избор
Управног одбора Центра за социјални рад
Костајница
Одлука о утврђивању критеријума за избор и
именовање Управног одбора НБ „ Невенка
Станисављевић „ Костајница
Одлука о именовању Комисије за избор
Управног
одбора
НБ
„
Невенка
Станисављевић „ Костајница
Одлука о усвајању годишњих извјештаја о
раду предузећа и установа
Одлука о усвајању годишњих извјештаја о
раду управних и надзорних одбора
Одлука о усвајању завршног рачуна буџета
општине за 2009 год.
Одлука о усвајању годишњих извјештаја о
финансијско – материјалном пословању
корисника буџета за 2009 год.
Одлука којом се усваја План размјештаја
привремених
објеката
–изградња
паркиралишта
Одлука којом се усваја План размјештаја
привремених објеката –сточна пијаца
Одлука ЈП „Радио Костајница“

Примјењује се

Извршена
Извршена

Примјењује се
Примјењује се
Извршена
Извршена

Примјењује се
Примјењује се
Примјењује се

Извршена

Извршена

Извршена

Извршена

Извршена
Извршена
Извршена
Извршена

Извршена

Извршена
Извршена

Број 13

31.12.2010

28.05.2010.

28.05.2010.
28.05.2010.
28.05.2010.

28.05.2010.

28.05.2010.
25.06.2010.

25.06.2010.

25.06.2010.

25.06.2010.

25.06.2010.
25.06.2010.
25.06.2010.

25.06.2010.
25.06.2010.

13.07.2010.

13.07.2010.

13.07.2010.
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Костајница

Одлука о утврђивању базне цијене за
обрачун
трошкова
уређења
градског
грађевинског земљишта на подручју општине
Костајница
Одлука о уређењу игралишта за мале
спортове( изградња трибина)
Одлука о уређењу игралишта за мале
спортове
Одлука о уређењу друштвених домова у
насељеним мјестима на подручју општине
Костајница
Одлука о усвајању Програма одржавања и
заштите локалних путева , некатегорисаних
јавних путева и улица у насељима
Одлука о плану размјештаја привременог
дограђеног објекта Кафе бар „ Корзо“
Одлука о именовању комисије за провођење
поступка
продаје
неизграђеног
град.гр.земљишта путем лицитације
Одлука о приступању поступку продаје
град.гр.земљишта у државној својини ради
изградње трајних грађевина поступком
лицитације
Одлука о анкети као средству за утврђивање
приоритета у насељеним мјестима и
критеријуми за одређивање приоритета
Одлука о утврђивању кућних бројева
,означавању зграда бројевима и означавању
назива насељених мјеста ,улица и тргова у
Костајници
Одлука о комуникацији између локалне
управе и грађана
Одлука о измјени и допуни Одлуке о
оснивању Туристичке организације
Одлука о расписивању јавног конкурса за
избор и именовање члана надзорног одбора
КП „ Комунално „ ад Костајница
Одлука о о усвајању ребаланса буџета
општине Костајница за 2010 годину
Одлука о измјени Одлуке о извршењу буџета
општине Костајница за 2010 годину.

Примјењује се

Извршена
Извршена
Извршена

Извршена

Извршена
У поступку

Примјењује се

Примјењује

Примјењује се

Примјењује се
Извршена
Извршена

Извршена
Извршена

Одлукa о измјени и допуни Одлуке о заштити Примјењује се
усјева и засада од пољске штете на
пољопривредном земљишту
Одлука о усвајању полугодишњег извјештаја Извршена
о остваривању Програма рада СО-е за 2010
год.
Одлука о усвајању полугодишњег извјештаја Извршена
о раду сталних радних тијела СО-е за 2010.
год.

Број 13
26.10.2010.
26.10.2010.

26.10.2010.

26.10.2010.
26.10.2010.

26.10.2010.

26.10.2010.
26.10.2010.

26.10.2010.

29.11.2010.

31.12.2010
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Одлука о општинским ад. таксама
Одлука о именовању комисије за провођење
поступка за пријем службеника у АДС
општине
Одлука о претпоставкама,начелима и начина
израде листе приоритета и именовању
Комисије за планирање развоја заједнице
Одлука о усвајању Општинског акционог
плана –МАП 2010-2012
Одлука о усвајању полугодишњих извјештаја
о
финансијско-материјалном
пословању
корисника буџета
Одлука о усклађивању организације и
пословања ЈУ Центар за социјални рад
Костајница
Одлука о висини накнада за рад чланова
ОИК
Одлука о именовању привременог члана
надзорног одбора КП „ Комунално „ ад
Костајница
Одлука о утврђивању критеријума за избор и
именовање чланова Управног одбора Дома
здравља Костајница
Одлука о начину сахрањивања умрлих лица
на СПГ „ Чекиновац“

Примјењује се
Извршена

Извршена

Примјењује се
Извршена

Примјењује се

Примјењује се
Примјењује се

Извршена

Примјењује се

Донесено је 2 закључка и 8 рјешења (без 22.редовне сједнице)

„Анализа присутности одборника сједницама СО-е“
Свих 17 одборника Скупштине општине је редовно присуствовало 15, 16,
и 20. редовној редовној сједници Скупштине општине , на 13 , 18 и 21.
редовној сједници је присуствовало 16 одборника, а на 14 , 17 и 19. редовној
сједници је присуствовало 14 одборника.

СЕКРЕТАР СО-е
Свјетлана Бајалица,дипл.прав.

ПРЕДСЈЕДНИК СО-е
Петар Боројевић, инг.,с.р.

Број 13
31.12.2010.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
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На основу члана 5. Закона о буџетском систему ( „Службени гласник Републике Српске“
број 54/08 ,126/08 и 92/09) и члана 12. Закона о локалној самоуправи („Службени глансник
Републике Српске“ број 101/04, 42/05 и 118/05), Скупштина општине Костајница на сједници
одржаној дана 30.12.2010.године доноси:

ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ РЕБАЛАНСА II БУЏЕТА ЗА 2010. ГОДИНУ
I
Скупштина општине Костајница усваја Ребаланс II Буџета општине Костајница за 2010.
годину у износу од 2.780.000 КМ.
II
Саставни дио ове Одлуке је Ребаланс II Буџета Општине Костајница за 2010. годину.

III
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „ Службеном гласнику
општине Костајница“.

Број: 01-013 - 407/10.
Датум: 30.12.2010

ПРЕДСЈЕДНИК СО-е
Петар Боројевић, инг.,с.р.

Број 13

31.12.2010.
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РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

На основу члана 5. Закона о буџетском систему ( „Службени гласник Републике Српске“
број 54/08 и 126/08), Скупштина општине Костајница на сједници одржаној дана 30.12.2010.
године доноси :

ОДЛУКУ
о измјени Одлуке
о извршењу буџета општине Костајница за 2010. Годину
I
У Одлуци о извршењу буџета општине Костајница за 2010. годину,број: 01-013-416/09
од 29.12.2009 год. ( „Службени гласник општине Костајница“ број: 18/09), члан 2. се мјења и
гласи:
„Утврђује се Ребаланс II буџета општине Костајница за 2010. годину у укупном износу од
2.780.000,00 КМ, од чега:

1. УКУПНИ ПРИХОДИ ...............................................

2.780.000,00 КМ

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.4.

Порески приходи ...................................................
Непорески приходи ...............................................
Помоћи за неразвијене општине ..........................
Текуће помоћи…....................................................
Дугорочни кредити и зајмови ..............................

2. УКУПНА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА ...................

1.312.920,00 КМ
400.380,00 КМ
90.000,00 КМ
576.700,00 КМ
400.000,00 КМ
2.780.000,00 КМ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.1.Плате и накнаде трошкова запослених
скупштинских одборника и ОИК-а...............................
2.2.Трошкови материјала и услуга.......................................
2.3.Текуће помоћи..................................................................
2.4. Трошкови за камате и остале накнаде .........................
2.5. Отплата дуга – кредита ..................................................
2.6. Капиталне помоћи..........................................................
2.7. Капитална улагања ( улагања у развојне пројекте)......

761.561,00 КМ
435.451,00 КМ
330.202,00 КМ
119.000,00 КМ
172.900,00 КМ
46.500,00 КМ
914.386,00 КМ

Број 13

31.12.2010.
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Укупна буџетска потрошња мора бити уравнотежена са укупним буџетским
средствима.“
II
Саставни дио ове Одлуке је Ребаланс II буџета Општине Костајница за 2010. годину.
III
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о измјени Одлуке о извршењу
буџета општине Костајница за 2010 годину , број: 01-013-272/10 од 25.06.2010. год. („Сл.гласник
општине Костајница “ ,бр. 07/10 ).
IV
Ова Одлука ступа на снагу даном објаве у „ Службеном гласнику општине Костајница“.

Број: 01-013-406/10.
Датум:30.12.2010.

ПРЕДСЈЕДНИК СО-е
Петар Боројевић, инг.,с.р.

Број 13
31.12.2010.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
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На основу члана 5. Закона о буџетском систему ( „Службени гласник Републике Српске“
број 54/08 ,126/08 и 92/09) и члана 12. Закона о локалној самоуправи („Службени глансник
Републике Српске“ број 101/04, 42/05 и 118/05), Скупштина општине Костајница на сједници
одржаној дана 30.12.2010. године доноси:

ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ БУЏЕТА ЗА 2011. ГОДИНУ

I
Скупштина општине Костајница усваја Буџет општине Костајница за 2011. годину
у износу од 2.070.000 КМ.

II
Саставни дио ове Одлуке је Буџет општине Костајница за 2011. годину.
III
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „ Службеном
гласнику општине Костајница“.

Број: 01-013 - 409/10.
Датум: 30.12.2010

ПРЕДСЈЕДНИК СО-е
Петар Боројевић, инг.,с.р.

Број 13

31.12.2010.
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РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

На основу члана 31. став 2. Закона о буџетском систему Републике Српске Пречишћени текст ("Службени гласник Републике Српске", број 54/08, 126/08 и 92/09)
Скупштина општине Костајница на сједници одржаној дана 30.12.2010. године,
донијела је

О Д Л У К У
о извршењу буџета општине Костајница за 2011. годину
Члан 1.
Овом Одлуком прописује се начин извршења буџета општине Костајница за
2011. годину (у даљем тексту: буџет) у систему трезорског пословања.
Све одлуке, закључци и рјешења који се односе на буџет морају бити у складу са
овом Одлуком.
Ова Одлука се односи на буџетске кориснике који се у цјелости или дјелимично
финансирају из Буџета општине.
Члан 2.
Утврђује се буџет општине Костајница за 2011. годину у укупном износу од
2.070.000 КМ, од чега:
1. УКУПНИ ПРИХОДИ ................................................................... 2.070.000,00 КМ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Порески приходи ............................................................................. 1.312.320,00 КМ
Непорески приходи.......................................................................... 542.680,00 КМ
Грантови............................................................................................ 125.000,00 КМ
Помоћи за неразвијене општине..................................................... 90.000,00 КМ
2. УКУПНА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА......................................... 2.070.000,00 КМ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.1. Расходи за лична примања.............................................................
2.2. Расходи по основу кориштења роба и услуга .............................
2.3. Расходи финансирања и други фин.трошкови.............................
2.4. Грантови ..........................................................................................
2.5. Дознаке на име социјалне заштите ...............................................
2.6. Издаци за нефинансијску имовину................................................
2.7. Отплате дугова.................................................................................
2.8. Буџетска резерва..............................................................................

751.014,00 КМ
437.886,00 КМ
110.900,00 КМ
185.000,00 КМ
132.000,00 КМ
252.200,00 КМ
190.000,00 КМ
11.000,00 КМ

Укупна буџетска потрошња мора бити уравнотежена са укупним буџетским
средствима.
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Члан 3.
Уз Одлуку о усвајању Буџета општине Костајница за 2011. годину у прилозима
приказују се:
• Биланс прихода по изворима и врстама прихода,
• Биланс буџетске потрошње по економској класификацији,
• Биланс буџетске потрошње по функционалној класификацији,
• Биланс буџетксе потрошње по организационој класификацији.
Члан 4.
Приходи буџета општине утврђени су чланом 8. и 9. Закона о буџетском систему
Републике Српске - Пречишћени текст ("Службени гласник Републике Српске", број
54/08, 126/08 и 92/09).
Члан 5.
У поступку извршења буџета сви буџетски корисници имају овлашћења и
дужности утврђене овом Одлуком.
Члан 6.
Корисници буџетских средстава дужни су, средства утврђена у буџету,
користити руководећи се начелима рационалности и штедње.
Члан 7.
Одјељење за привреду, финансије и друштвене дјелатности управља и
контролише прилив и одлив новчаних средстава према усвојеном буџету.
Члан 8.
Буџетски издаци представљају укупне расходе и друге исплате из буџета,
настале до 31. децембра фискалне године. Буџетски издаци су:
1. расходи,
2. издаци за нефинансијску имовину,
3. издаци за отплату дугова.
Члан 9.

Буџетски корисници властите приходе у цјелости усмјеравају у корист буџета
Општине.
Коришћење цјелокупних средстава буџетски корисник ће вршити према
оперативним (кварталним) плановима за 2011. годину, које одобрава начелник
Одјељења за привреду,финансије и друштвене дјелатности.
Корисници буџетских средстава могу стварати обавезе и користити средства
само за одобрене намјене и до планираног износа по оперативним плановима, а у
складу са расположивим средствима.
Буџетском кориснику који не оствари властите приходе у планираном износу,
умањиће се планирани расходи процентуално за износ неостварених прихода.
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Члан 10.
Корисници буџетских средстава су обавезни да поднесу Одјељењу за привреду,
финансије и друштвене дјелатности своје оперативне (кварталне) финансијске планове
потрошње 15 дана прије почетка сваког квартала на основу Упутства Одјељења за
привреду, финансије и друштвне дјелатности о начину сачињавања и оквирним
износима оперативних (кварталних) финансијских планова.
Изузетак од претходног става јесте финансијски план за први квартал фискалне
године који Одјељење за привреду, финансије и друштвне дјелтатности доставља
буџетским корисницима, без претходно поднесеног захтјева за квартални план, до 15.
јануара текуће фискалне године, као и за финансијски план за четврти квартал
фискалне године до 15.октобра текуће фискалне године.
Одјељење за привреду, финансије и друштвену дјелатност даје сагласност
буџетским корисницима на поднесене кварталне финансијске планове за извршење
буџета, а у складу са процјењеним остварењем буџетских средстава за исти период
фискалне године.
Ако буџетски корисник не поднесе оперативни (квартални) финансијски план у року из
става 1. овог члана, квартални финансијски план за тог буџетског корисника одређује Одјељење
за привреду,финансије и друштвене дјелатности.
Сачињени финансијски квартални (оперативни) планови потрошње уносе се у Главну
књигу трезора општине.
Уколико буџетски корисник има потребу за пријевременим (сезонским) коришћењем
средстава, односно постоји потреба за већим износом планираних средстава у кварталу на
појединој буџетској позицији, дужан је писменим захтјевом тражити измјену кварталног
финансијског плана (алокација средстава) са образложеним разлогом измјене и намјене
тражених средстава.
Укупан збир оперативних планова за извршење буџета сваког буџетског корисника
мора бити једнак износу усвојеног годишњег буџета за сваког буџетског корисника.

Члан 11.
Буџетски корисници обухваћени трезорским начином пословања, су дужни
подносити извјештаје Одјељењу за привреду, финансије и друштвене дјелатности, у
складу са Правилником о финансијском извјештавању за кориснике прихода буџета
Републике, општина и градова и фондова ("Службени гласник Републике Српске", број
56/04, 62/04, 11/05 и 14/07), у прописаним роковима и на прописаним обрасцима.
Остали буџетски корисници су дужни подносити кварталне и полугодишње
извјештаје, у року од 10 дана по истеку квартала, осносно полугодишта.
Буџетском кориснику, који не достави извјештај у року, неће бити дозначена
средства до наредног мјесеца, односно достављања извјештаја.
Члан 12.
Буџетски корисници су одговорни за формалну, рачунску и суштинску
исправност књиговодствених исправа и исправа прописаних Законом о трезору
(''Службени гласник Републике Српске'', број 16/05 и 92/09).
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На основу књиговодствених исправа из става 1. овог члана буџетски корисници
попуњавају и достављају обрасце Одјељењу за привреду, финансије и друштвене
дјелатности.
Одјељење за привреду,финансије и друштвене дјелантости врши протокол и
контролу примљених образаца и након тога врши хронолошко, системско и
књиговодствено евидентирање у систему трезорског пословања.
Члан 13.
За реализацију планираних властитих прихода (наплату потраживања) и
намјенско трошење средстава, за тачност и вјеродостојност књиговодствених исправа
одговарају потрошачке јединице буџетски корисници.
Буџетски корисници су одговорни за рачуноводство и интерну контролу. Дужни
су да успостављају и одржавају систем управљања и рачуноводствене контроле над
одобреним буџетима, одобреним финансијским плановима и оперативним (кварталним)
буџетима, буџетским средствима и буџетским издацима.
Члан 14.
Начелник општине може, по приједлогу начелника Одјељења за
привреду,финансије и друштвене дјелатности, средства распоређена буџетом општине
прераспоређивати:
- у оквиру једне потрошачке јединице, као и
- између потрошачких јединица до износа од 5% у односу на укупно усвојена
средства једнице којој се средства умањују.
Начелник ће о извршеној прерасподјели средстава извјештавати Скупштину општине у
оквиру Извјештаја о извршењу буџета општине.

Члан 15.
Прерасподјела средстава буџетског корисника (потрошачке јединице) између
текућих расхода, издатака за нефинансијску имовину и издатака за финансијску
имовину и отплалту дугова, врши се на основу рјешења Начелника општине, након
поднесеног захтјева буџетског корисника за прерасподјелу (реалокацију) средстава.
Члан 16.
Скушптина општине може, на приједлог Начелника, средства распоређена буџетом
прерасподјељивати између буџетских корисника (потрошачких јединица).

Члан 17.
Обавезе по основу расхода буџета према корисницима (потрошачким
јединицама) ће се извршавати по оперативним плановима истих - сљедећим
приоритетима:
1. средства за обавезе по основу издатака за отплату дугова у износима који су
доспјели на плаћање,
2. средства за расходе за порезе и доприносе на основну плату и на накнаде,
3. средства за расходе за основну плату (нето) и за накнаде (нето),
4. средства за дознаке за социјалну заштиту и посебну заштиту бораца,
5
средства за обавезе према добављачима за робу, материјал и услуге,
6.
средства за обавезе према добављачима за инвестиције и инвестиционо
одржавање,
7. средства за остале обавезе и грантове по редослиједу којег утврди
Начелник општине.
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Члан 18.
За извршење буџета Начелник општине је одговоран Скупштини општине.
Члан 19.
Начелник општине дужан је Скупштини општине поднијети полугодишњи и
годишњи извјештај у законском року.
Члан 20.
Распоред средстава буџетске резерве врши се у складу са чланом 42. Закона о
буџетском систему ( „Службени гласник Републике Српске“ број 54/08 и 126/08).
Начелник општине је дужан да полугодишње и годишње извјештава Скупштину
општине о кориштењу средстава буџетске резерве.
Средства планирана за буџетску резерву нису организационо, економски и
функционално класификована.
Организациона, економска и функционална класификација биће одређена коришћењем
средстава, на начин да се донесе одлука о реалокацији средстава са буџетске резерве на
одговарајући организациони, економски и функционални код.

Члан 21.
Уколико у току године дође до смањења или повећања буџетских средстава,
односно повећања или смањења буџетских расхода и издатака, уравнотежење буџета се
спроводи путем ребаланса буџета по поступку за доношење буџета.
Члан 22.
У погледу израде, доношења и извршења буџета општине Костајница,
задуживања, дуга, рачуноводства и надзора буџета, за све што није регулисано овом
Одлуком примјењиваће се Закон о буџетском систему Републике Српске са пратећим
уредбама и законским актима.
Члан 23.
Ова Одлука ступа на снагу даном објаве у "Службеном гласнику општине
Костајница", а примјењиваће се од 01.01.2011. године.

Број: 01-013-408/10.
Датум: 30.12.2010.

П Р Е Д С Ј Е Д Н И К СО-е
Петар Боројевић, инг.,с.р.

Број 13

31.12.2010.

Службени гласник општине Костајница

стр 52

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

На основу члана 56. Статута општине Костајница („Службени гласник
општине Костајница“, број:12/05 и 1/07), Скупштина општине Костајница је на
сједници одржаној дана 30.12.2010. године донијела је следећу:

ОДЛУКУ
Члан 1.
Скупштина општине Костајница одобрава исплату новчаног износа од
5000,00 КМ у сврху помоћи угроженом становништву од поплава у општини
Бијељина.
Члан 2.
За реализацију ове Одлуке задужује се Начелник општине и Одјељење
за привреду,финансије и друштвене дјелатности.
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном
гласнику општине Костајница“.

Број: 01-013-415/10
Датум:30.12.2010.год.
ПРЕДСЈЕДНИК СО-е
Петар Боројевић,инг.,с.р.
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РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

На основу члана 56. Статута општине Костајница („Службени гласник
општине Костајница“, број:12/05 и 1/07), Скупштина општине Костајница је на
сједници одржаној дана 30.12.2010. године донијела је следећу:

ОДЛУКУ
Члан 1.
Усваја се План размјештаја привременог пословног објекта –киоска на
дијелу к.ч. 787/1, број: 03-36-244/10.

Члан 2.
Саставни дио ове Одлуке је План размјештаја привременог пословног
објекта –киоска на дијелу к.ч. 787/1, број: 03-36-244/10.

Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу
осмог дана од дана објављивања у
„Службеном гласнику општине Костајница“.

Број: 01-013-410/10
Датум:30.12.2010.год.

ПРЕДСЈЕДНИК СО-е
Петар Боројевић,инг.,с.р.
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РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА
-НАЧЕЛНИКАДМИНИСТРАТИВНА СЛУЖБА
Одјељење за општу управу
Одсјек за урбанизам и стамбено-комуналне послове
Број:03-36-244/10
Датум: 22.12.2010. године
На основу члана 22. Одлуке о грађевинском земљишту («Службени гласник
општине Костајница», број 12/09 и 13/09), Одјељење за општу управу, Одсјек за
урбанизам и стамбено-комуналне послове, административне службе општине
Костајница, предлаже следећи
ПЛАН РАЗМЈЕШТАЈА ПРИВРЕМЕНОГ ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА -КИОСКА
НА ДИЈЕЛУ К.Ч. 787/1
I
Локациja привременог пословног објекта-киоска је на дијелу к.ч. 787/1 (јавна
површина) к.о. Костајница, површине од 10,00 м2.
II
Услови за постављање привременог пословног објеката-киоска је:
- Вријеме коришћења локације је најдуже три (3) мјесеца,
под условом да се привремени пословни објекат-киоск може уклонити и
прије истека рока од три (3) мјесеца, ако привремени пословни објекат
представља сметњу за реализацију изградње трајних грађевина у складу са
планским актом, изградње недостајуће инфраструктуе или из других
оправданих разлога.

(Члан 27. Одлуке о грађевинском земљишту)
III
Привремени пословни објекат – киоск се поставља уз претходно
прибављање одобрење за постављање односно издавање локацијских услова
које издаје надлежни орган општине Костајница у складу са Законом о уређењу
простора и грађењу и одлуком о грађевинском земљишту.
IV
Саставни дио овог плана размјештаја је графички прилог локације са
уцртаним привреним пословним објектом-киоском.

ШЕФ ОДСЈЕКА:
Анђелко Ераковић, проф. с.р.

НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА:
Тања Деветак, дипл. прав. с.р.
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РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

На основу члана 56. Статута општине Костајница („Службени гласник
општине Костајница“, број:12/05 и 1/07), Скупштина општине Костајница је на
сједници одржаној дана 30.12.2010. године донијела је следећу:

ОДЛУКУ
Члан 1.
Усваја се Извјештај Комисије за избор Управног одбора Дома здравља
Костајница.

Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу
осмог дана од дана објављивања у
„Службеном гласнику општине Костајница“.

Број: 01-013-418/10
Датум:30.12.2010.год.
ПРЕДСЈЕДНИК СО-е
Петар Боројевић,инг.,с.р.
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РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

На основу члана 56. Статута општине Костајница („Службени гласник
општине Костајница“, број:12/05 и 1/07), Скупштина општине Костајница је на
сједници одржаној дана 30.12.2010. године донијела је следећу:

ОДЛУКУ
Члан 1.
Усваја се Извјештај о утврђивању приједлога ранг листе кандидата за
избор члана Надзорног одбора КП „ Комунално “ад Костајница.

Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу
осмог дана од дана објављивања у
„Службеном гласнику општине Костајница“.

Број: 01-013-417/10
Датум:30.12.2010.год.
ПРЕДСЈЕДНИК СО-е
Петар Боројевић,инг.,с.р.
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РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

На основу члана 12. тачка 3. Закона о министарским, владиним и другим
именовањима РС ( „Службени гласник РС“, број: 41/03 ), члана 16. став 1. Закона о
систему јавних служби („Службени гласник РС“, број: 68/07), члана 73. став 2. Закона о
здравственој заштити („Службени гласник Републике Српске “, број: 106/09 ) ,члана 28.
став 1. Статута Јавне здравствене установе „ Дом здравља Костајница“, број: УО516/10 и члана 56. Статута општине Костајница ( „Службени гласник општине
Костајница“, број: 12/05 и 1/07 ), Скупштина општине Костајница на сједници одржаној
дана 30.12.2010. године доноси следеће :

РЈЕШЕЊЕ
о именовању чланова Управног одбора
Јавне здравствене установе „ Дом здравља Костајница“

1. Именују се чланови Управног одбора Јавне здравствене установе „ Дом
здравља Костајница“ на мандатни период од 4 године у следећем саставу:
-

Драгана Кукић,
Слободан Бероња,
Бошко Бијелић.

2. Ступањем на снагу овог рјешења престаје да важи Рјешење број: 04-0132004/06 од 25.10.2006. године.
3. Ово рјешење ступа на снагу осмог дана од дана објаве у „Службеном гласнику
општине Костајница“.

Број: 01-013-413/10.
Датум:30.12.2010.

ПРЕДСЈЕДНИК СО-е:
Петар Боројевић, инг.,с.р.
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На основу члана 12. тачка 3. Закона о министарским, владиним и другим
именовањима РС ( „Службени гласник РС“, број: 41/03 ),члана 5. став 1 (ђ) и члана 8.
став 1. Закона о јавним предузећима ( „ Службени гласник Републике Српске “, број:
75/04), , члана 6.2. алинеја 7., члана 8.1. и 8.2. Статута Комуналног предузећа „
Комунално “ а.д. Костајница ( „ Службени гласник општине Костајница “, број : 7/07 ) и
члана 56. Статута општине Костајница ( „Службени гласник општине Костајница“, број:
12/05 и 1/07 ), Скупштина општине Костајница на сједници одржаној дана 30.12.2010.
године доноси следеће :

РЈЕШЕЊЕ
о измјени и допуни Рјешења о именовању Надзорног одбора
Комуналног предузећа „ Комунално „ а.д. Костајница

1. У Рјешењу о именовању Надзорног одбора Комуналног предузећа „ Комунално „
а.д. Костајница , број: 01-013-48/10 од 12.02.2010 године ( „ Службени гласник
општине Костајница “, број : 1/10 ) у тачки 1. умјесто:
„ 3) МИЛИЦА РЕЉИЋ “

треба да стоји

„ 3) АЦО МАЧАК “

2. Ступањем на снагу овог рјешења престаје да важи Одлука о именовању
привременог члана Надзорног одбора КП „ Комунално“ а.д. Костајница , број: 01013-360/10 од 26.10.2010. године.
3. Ово рјешење ступа на снагу осмог дана од дана објаве у „Службеном гласнику
општине Костајница“.

Број: 01-013-414/10.
Датум:30.12.2010.
ПРЕДСЈЕДНИК СО-е
Петар Боројевић, инг.,с.р.
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РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
На основу члана 148. став 2. Пословника Скупштине општине Костајница
(„Службени гласник општине Костајница “, број: 12/09 ) и члана 56. Статута
општине Костајница („Службени гласник општине Костајница“, број:12/05 и
1/07), Скупштина општине Костајница је на сједници одржаној дана 30.12.2010.
године донијела је следећи:

ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се нацрт Стратегије развоја општине Костајница 2011- 2020
године.
2. Задужује се Координатор Општинског развојног тима да проведе јавну
расправу на нацрт Стратегије развоја општине Костајница 2011- 2020
године.
3. Јавна расправа ће трајати 30 дана.
4. Орган или радно тијело овлаштено за провођење јавне расправе
дужно је да:
- обезбиједи да приједлог општег акта буде доступан јавности,
- осигура прикупљање и сређивање примједби,мишљења и
приједлога изнесених у току јавне расправе,
- прати јавну расправу и анализира приједлоге ,мишљења и
примједбе , те даје информацију о приједлозима изнесеним на
јавној расправи,
- припреми извјештај о резултатима јавне расправе.
5. Након завршене јавне расправе , а прије одлучивања о приједлогу
Стратегије, Скупштина општине ће размотрити Извјештај органа који
је пратио јавну расправу и образложење овлашћеног предлагача акта
о разлозима због којих није прихватио поједине приједлоге ,примједбе
и мишљења из јавне расправе.
6. Овај Закључак ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „
Службеном гласнику општине Костајница “.

Број: 01-013-416/10
Датум:30.12.2010.год.
ПРЕДСЈЕДНИК СО-е
Петар Боројевић,инг.с.р.

Број 13
31.12.2010.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА
НАЧЕЛНИК
Број: 02-020-2532/10.
Датум, 22.12.2010.
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На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број:101/04, 42/05 и 118/05), члана 57. Статута општине Б.Костајница („Службени
гласник општине Б.Костајница“, број 12/05) , члана 10. Одлуке о извршењу буџета општине
Костајница за 2010.годину („Службени гласник општине Костајница, број: 18/09), д о н о с и

ОДЛУКУ
о одобрењу реалокације средстава

1.Одобрава се реалокација средстава „Средња стручна школа“ Костајница (потрошачка
јединица 08150037), са позиције:
-613 100 – Путни трошкови (потрошачка јединица „Средња стручна школа“
Костајница – 08150037), са позиције
350,00 КМ

2.Реалокација средстава из тачке 1. ове одлуке биће извршена:
са позиције:
-613 100 – Путни трошкови (потрошачка јединица „Средња стручна школа“
Костајница - 08150037)
350,00 КМ
на позицију:
-613 300 – Трошкови комуналних и комуникационих услуга (потрошачка
јединица „Средња стручна школа“ Костајница -08150037) 350,00 КМ
3.За реализацију ове Одлуке задужује се Одјелење за привреду, финансије и друштвене
дјелатности.

4.Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, и објавиће се у „Службеном гласнику
општине Костајница“.

НАЧЕЛНИК:
Марко Чолић, дипл.ек., с.р.
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На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник
Републике Српске" број 101/4, 42/05 и 118/05), члана 56. Статута општине Костајница
("Службени гласник општине Костајница" број 11/05 и 2/08) и члана 3. Одлуке о
безбједности саобраћаја и путевима општине Костајница ("Службени гласник општине
Костајница" број: 17/09), Начелник општине Костајница, д о н о с и
НАРЕДБУ
о регулисању саобраћаја на подручју општине Костајница
I – УВОДНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом Наредбом се регулише: брзина кретања возила; улице са правом
првенства; ограничења саобраћаја; саобраћај теретним моторним возилима; саобраћај
запрежним возилима; тјерање и кретање стоке; заустављање и паркирање, обучавање
кандидата за возаче моторних возила, обиљежавање и означавање возила која се могу
кретати улицама; друга питања од значаја за безбједност саобраћаја у складу са
Законом и Одлуком.
II – БРЗИНА КРЕТАЊА ВОЗИЛА
Члан 2.
На локалним и некатегорисаним путевима те улицама и насељима на подручју
општине Костајница, одређује се највећа дозвољена брзина возила до 50 км/х, ако није
другачије одређено знаком.
У насељеним мјестима Петриња горња цеста, Тавија "Оџино Брдо" одређује се
зона у којој се возила не смију кретати брзином већом од 40 км/х.
III – УЛИЦЕ СА ПРАВОМ ПРВЕНСТВА
Члан 3.
Улице са првенством пролаза у Костајници су: Светосавска (као магистрални
пут), Ранка Шипке (као магистрални пут), Устаничка (као регионални пут), Петра
Пеције, Ташли Бунар, 2. маја, Жртава Фашистичког Терора, Ђоке Мазалића, Трг Краља
Петра I Ослободиоца (према граници), Бубњарица и Васе Пелагића
Улица Светосавска има првенство пролаза у односу на улице са којима се
укршта или спаја .
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Улица Ранка Шипке има првенство пролаза у односу на улице са којима се
укршта или спаја .
Улица на Тргу Краља Петра I Ослободиоца према граничном прелазу има
првенство пролаза у односу успутне одвојке.
Улица Устаничка има првенство пролаза у односу на све улице којима се
укршта или спаја осим улице Светосавске.
Улица Петра Пеције има првенство пролаза у односу на све улице којима се
укршта до спаја са улицом Ташли Бунар .
Улица 2. маја има првенство пролаза у односу на улицу Петрињску и успутне
одвојке.
Улица Жртава фашистичког терора има првенство пролаза у односу на улицу
Палешка и успутне одвојке.
Улица Ђоке Мазалића има првенство пролаза у односу на улицу Козарачка.
Улица Бубњарица има првенство пролаза у односу на улицу Бранка Ћопића и
успутне одвојке.
Улица Васе Пелаги има првенство пролаза у односу на улицу 27. јули и успутне
одвојке.
Члан 4.
Саобраћај возила у једном смјеру у Костајници вршиће се:
•
•
•
•

Улицом Крешимира Хајдића( која спаја Светосавску и улицу Петра Пеције) ,
улицом Младена Стојановића од градске чесме до краја улице ( спој са
Светосавском )
улицом Васе Пелагића до кућног броја 21,
одвојаком који спаја ул. Васе Пелагића и Светосавску

IV – ОГРАНИЧЕЊА САОБРАЋАЈА
1. Забрана саобраћаја
Члан 5.
Забрањен је саобраћај за возила са осовинским оптерећењем већим од 6 тона и то на
сљедећим локалним путевима:
•

Л-03 ТАВИЈА – ГУМЊАНИ – МРАОВО ПОЉЕ
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Л-04 ПЕТРИЊА – ГОРЊА СЛАБИЊА
Л-05 КОСТАЈНИЦА- СВЕТИ ВИД
Л-06 ПЕТРИЊА (ШКОЛА) – ГОРЊА СЛАБИЊА
Л-07 БАЉ – ГОЛОБРАЂЕ
Л-08 ПОБРЂАНИ – МРАОВО ПОЉЕ
Л-13 СПОЈ ПУТЕВА Л-2 И Л-3

1. Забрана заустављања и паркирања
Члан 6.
Забрањено је заустављање и паркирање возила осим доставних возила у складу са
Одлуком о паркирању, уз лијеву и десну ивицу коловоза у слиједећим улицама:
•
•
•
•
•

Светосавска улица од раскрснице са Ватрогасном до раскрсница улица Ранка
Шипке и 2. маја (дионица магистралног пута)
Трг Краља Петра I Ослободиоца – ул. Младена Стојановића у правцу граничног
прелаза са Републиком Хрватском.
Улица Петра Пеције (од раскрснице са улицом Ранка Шипке до зграде
Електродистрибуције Нови Град)
Устаничка улица (од раскрснице са улицом Петра Пеције до раскрснице са
улицом 2. маја)
Ватрогасна улица
Члан 7.

Забрањује се паркирање
адресама:
-

возила у двориштима стамбених зграда на следећим

Зграда С-8 у улици Светосавској 17
Зграда у улици Светосавској 19
Зграда у улици Младена Стојановића 12
Зграда у улици Васе Пелагића 1 и 1а

oсим власницима- кориницима стамбених и пословних простора у зградама чији је
улаз орјентиран према наведеним двориштима за које ће надлежни орган оппштине
Костајница обезбједити адекватне доказне годишње паркинг карте, које се издају по
захтјеву заинтересованог лица на основу доказаног права власништва стамбеног и
пословног простора и посједовања возила. Годишњом паркинг картом се остварује
право паркирање возила власницима- корисницима само у двориштима зграда према
којима је орјентисан улаз у њихов стамбени или пословни простор.
Забрањено је паркирање возила осим доставних возила у складу са Одлуком о
паркирању, уз десну ивицу коловоза у слиједећим улицама:
•

Улица Младена Стојановића од кафеа "Гранд" до раскршћа према
трасформаторској станици у смјеру кретања саобраћаја.
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Забрањено је паркирање свих возила , уз лијеву ивицу коловоза у слиједећим
улицама:
•

Улица Младена Стојановића од раскршћа према трасформаторској станици до
Светосавске улице у смјеру кретања саобраћаја.

1. Саобраћај теретним моторним возилима
Члан 8.
Забрањен је саобраћај за теретна возила чија највећа дозвољена маса прелази 7,5
тона и аутобусе у сљедећим улица:
- улица Васе Пелагића од кућног броја 1 до кућног броја 35.
4. Саобраћај тракторима и запрежним возилима
Члан 9.
Забрањен је саобраћај за тракторе и запрежна возила у сљедећим улицама:
•

Тргом Краља Петра I Ослободиоца у правцу граничног прелаза.

Одредбе из става 1. овог члана не односе се на тракторе који се крећу према и од
граничног прелаза вршећи међугранични саобраћај.
5. Тјерање и кретање стоке
Члан 10.
Није дозвољено тјерање и кретање стоке градским улицама Костајнице.
Транспорт стоке градским улицама је дозвољен у специјалним возилима за такву
намјену.
V – ПАРКИРАЊЕ
1. Простор одређен за паркирање возила
Члан 11.
У Костајници паркирање возила се може вршити на сљедећем простору:
а) Паркинг за путничка возила у складу са чланом 6. Одлуке о паркирању:
•

Тргом Краља Петра I Ослободиоца са лијеве стране саобраћајнице идући према
граничном прелазу,
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Улицом Младена Стојановића од трга са лијеве и десне стране до кафеа "Гранд",
надаље са лијеве стране коловоза до раскршћа са Светосавском улицом,
Простор иза и поред зграде општине Костајница,
Јавна површина између зграда 13 и 15 у улици Светосавска.

б) паркинг за теретна возила
- Организују се од стране имаоца или прихватиоца теретних возила ван јевне површине.
в) паркинг за аутобусе
- Као привремено рјешење одређује се простор са лијеве стране улице идући од
Светосавске улице ка фудбалском терену "Партизан".
г) паркинг за запрежна возила
- Улица Устаничка (слијепи пут преко пута предузећа "Сана")
2. Мјеста резервисана за паркирање моторних возила
Члан 12.
За возила Административне службе општине Костајница резервише се простор
за паркирање пет возила иза зграде општине Костајница ул. Светосавска бр. 11, а из
смјера улице Ватрогасна.
Најмање два мјеста из претходног става морају бити резервисана за паркирање
возила инвалидних лица.
Члан 13.
За паркирање возила на резервисаним паркинг мјестима из претходног члана не
плаћа се накнада.
Члан 14.
Начелник општине може Правилником , на приједлог Савјета за безбједност
саобраћаја одредити локацију за паркинг мјеста која се могу уредити као таква.
Паркинг мјеста из претходног става могу резервисати физичка и правна лица на
начин утврђен Правилником о јавним паркиралиштима.
Правилником из става 1. овог члана одређује се вријеме резервације и висина
накнаде за закуп паркинг мјеста.

Број 13

31.12.2010.

Службени гласник општине Костајница

стр 66

3.Аутобуска стајалишта
Члан 15.
Даваоци саобраћајних услуга (превозници) у јавном линијском и ванлинијском
превозу обавезни су користити привремене аутобусно стајалиште на локацији
Светосавска улица према фудбалском игралишту ФК "Партизан".
Члан 16.
За превоз ученика на екскурзију као стајалиште аутобуса може се користи десна
страна улице Васе Пелагића од раскршћа са Светосавском улицом до дјечијег вртића и
школско двориште.
Кориштење стајалишта из претходног става мора се писмено пријавити
Полицијској станици, наводећи вријеме поласка и доласка аутобуса, број аутобуса, број
ученика који одлазе на екскурзију те име и презиме вође екскурзије.
VI – ОБУЧАВАЊЕ КАНДИДАТА ЗА ВОЗАЧЕ МОТОРНИХ ВОЗИЛА
Члан 17.
Почетна обука кандидата за возаче моторних возила се врши на путу и улицама
са слабијим интензитетом саобраћаја.
VII – ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ
Члан 18.
На коловозу улица у Костајници и на мјестима одређеним за паркирање
моторних возила, забрањено је одлагање хаварисаних возила, грађевинског материјал,
огријевног дрвета, контејнера за смеће и слично.
Члан 19.
Забрањено је физичким и правним лицима да постављају путоказе , натписе и
слично поред пута док не прибаве сагласност од надлежног органа.
Члан 20.
О извршењу ове Наредбе старат ће се општинско Одјељење за општу управу.
VIII – ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 21.
Ова Наредба ступа на снагу даном доношења и објавиће се у "Службеном
гласнику општине Костајница".
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Члан 22.
Ступањем на снагу ове Наредбе престаје да важи Наредба број 02-020-324/10
од 23.02.2010. године ( „Службени гласник општине Костајница“, број 2/10 ) и управни
акти донесени о регулисању саобраћаја на подручју општине Костајница, а који су у
супротности са одредбама ове Наредбе.

Број: 02-020-2551/2010.
Датум: 27.12.2010.године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Марко Чолић, дипл.ек,с.р.
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