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I УВОД
Програмом рада Скупштине Општине Костајница за 2022. годину („Службени
гласник Општине Костајница“, број: 38/21) у I тромјесечју (јануар-март) предвиђено је
разматрање Извјештаја о раду Скупштине Општине Костајница за 2021. годину.
Правни основ за израду и подношење годишњег Извјештаја о раду Скупштине
општине, садржан је у члану 87. став 4. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Српске“, број 97/16, 39/19 и 61/21) који прописује да органи
јединице локалне самоуправе подносе јавности годишњи извјештај у којем се пореде
постигнути резултати са планираним програмским циљевима.
Скупштина Општине Костајница је у 2021. години извршавала своју функцију у
складу са овлашћењима датим Законом о локалној самоуправи, Статутом Општине
Костајница, Пословником о раду Скупштине Oпштине Костајница и Програмом рада
Скупштине Општине Костајница за 2021. годину.
Систематизовани преглед активности, исказан у Извјештају, може послужити
одборницима као основ за вођење расправе о раду Скупштине Општине, Колегијума
Скупштине Општине, радних тијела Скупштине Општине као и основа за давање
приједлога и сугестија за даљи ефикаснији рад Скупштине Општине, њених радних
тијела, Колегијума Скупштине, Клубова одборника у Скупштини, односно може
послужити као индикатор недостатака на којима треба радити, као и показатељ добре
праксе коју треба наставити.
II ИЗВЈЕШТАЈНИ ПЕРИОД
01.01.2021. – 31.12.2021. године
III СТАТИСТИЧКИ ПОДАЦИ
3.1. Одборници Скупштине Општине
Након одржаних Локалних избора 2020. године у Скупштини Општине
Костајница дјелује 17 одборника из осам политичких партија, како слиједи:
СНСД – 4 одборника:Миле Дејановић, Маја Николић, Јасна Боројевић и Бошко
Грабунџија
СДС – 4 одборника: Славко Аврамовић, Драган Грубљешић, Ненад Рељић и
Горан Рабат
ПДП – 3 одборника: Жељко Чекић, Драгоје Ђајић и Дејан Керкез
СП – 2 одборника: Милош Штековић и Милорад Боројевић
УЈЕДИЊЕНА СРПСКА – 1 одборник: Невен Ђенадија
СДП БиХ – 1 одборник: Хашим Ваљевац
ДНС – 1 одборник: Драгомир Бијелић
НДП – 1 одборник: Милан Малинић
У 2021. години није било оставки на мандат и додјеле нових мандата, што значи
да је у 2021. години у раду Скупштине Општине учествовало свих 17 одборника.
Један одборник Скупштине Општине је иступио из политичке партије у којој је
освојио мандат, односно Милан Малинић одборник Народног демократског покрета
(НДП) од 09.12.2021. године, у Скупштини дјелује као независни одборник.

3.2. Сједнице Скупштине и присуство одборника сједницама
У току 2021. године одржано је укупно 16 сједница Скупштине општине, од
чега:
- редовне - 12
- тематске - 3
- свечане -1
•1. сједница одржана је 12.02.2021. године - присуствовало 17 одборника,
•2. редовна сједница одржана је 10.03.2021. године - присуствовало 15 одборника,
•3. редовна сједница одржана је 19.03.2021. године - присуствовало 16 одборника,
•4. редовна сједница одржана је 14.04.2021. године - приуствовало 16 одборника,
•5. редовна сједница одржана је 29.04.2021. године - присуствовало 17 одборника,
•6. редовна сједница одржана је 04.06.2021. године - присуствовало 15 одборника,
•7.редовна сједница одржана је 25.06.2021. године - присуствовало 14 одборника,
•8. редовна сједница одржана је 09.07.2021. године - присуствовало 17 одборника,
•9. редовна сједница одржана је 08.10.2021. године - присуствовало 15 одборника,
•10. редовна сједница одржана је 05.11.2021. године - присуствовало 15 одборника,
•11. редовна сједница одржана је 09.12.2021. године - присуствовало 16 одборника,
•12. редовна сједница одржана је 24.12.2021. године - присуствовало 15 одборника.
•1. свечана сједница одржана је 02.04.2021. године - присуствовало 15 одборника,
•1. тематска сједница одржана је 02.04.2021. године - присуствовало 15 одборника,
•2. тематска сједница одржана је 12.05.2021. године - присуствовало 14 одборника,
•3. тематска сједница одржана је 09.08.2021. године - присуствовало 13 одборника,
• Ванредне сједнице Скупштине у 2021. години нису се одржавале.
Присуство одборника сједницама - 90 %.
3.3. Клубови одборника Скупштине Општине
У 2021. години у Скупштини Општине дјеловала су три клуба одборника, како слиједи:
- Клуб одборника СНСД - предсједник Миле Дејановић – 4 члана,
- Клуб одборника СДС – предсједник Славко Аврамовић – 4 члана
- Клуб одборника ПДП-а – предсједник Жељко Чекић – 3 члана
- 6 одборника у 2021. години нису били чланови клубова.
3.4. Радна тијела Скупштине Општине
У Скупштини Општине, по Пословнику о раду Скупштине Општине Костајница,
основано је 12 сталних радних тијала, и то:
- Мандатско-имунитетска комисија,
- Комисија за послове из стамбене области,
- Комисија за спорт и питања младих,
- Комисија за мјесне заједнице и сарадњу са општинама и градовима,
- Комисија за једнакост и равноправност полова у општини,
- Комисија за статутарна питања, пословник и прописе,
- Комисија за културу, заштиту околине, културног и природног наслијеђа,
- Комисија за избор и именовања, награде и признања,

-

Комисија за вјерска питања,
Комисија за буџет и финансије,
Комисија за борачка питања,
Етички одбор.

У 2021. години било је промјена у саставу радних тијела и то:
У Мандатско имунитетској комисији Жељко Чекић поднио је оставку на мјесто
члана, а на упражњено мјесто, Рјешењем Скупштине општине,број: 01-022-111/21 од
14.04.2021. године у Комисију је изабран одборник Хашим Ваљевац.
Драгоје Ђајић поднио је оставке на мјесто члана Комисије за избор и именовања,
награде и признања и Комисије за вјерска питања, а на упражњено мјеста у Комисију за
избор и именовања, награде и признања Рјешењем Скупштине општине број: 01-02263/21 од 19.03.2021. године и на упражњено мјесто у Комисију за вјерска питања
Рјешењем Скупштине Општине, број:01-022-113/21 од 14.04.2021. године изабран је
Хашим Ваљевац.
Дејан Керкез поднио је оставку на мјесто члана Комисије за једнакост и
равноправност полова у Општини, а на упражњено мјеста у Комисију Рјешењем
Скупштине општине број: 01-022-112/21 од 14.04.2021. године изабран је Драган
Грубљешић.
Хашим Ваљевац је поднио оставке на мјесто члана Комисије за избор и
именовања, награде и признања, Комисије за статутарна питања, пословник и прописе,
Комисије за вјерска питања и Комисије за послове из стамбене области, а на
упражњено мјесто у Комисију за избор и именовања, награде и признања Рјешењем
Скупштине Општине, број:01-022-217/21 од 5.11.2021. године именован је Милан
Малинић, на упражњено мјесто у Комисију за статутарна питања, пословник и прописе
Рјешењем Скупштине Општине, број:01-022-215/21 од 5.11.2021. године именован је
Драгомир Бијелић, на упражњено мјесто у Комисију за вјерска питања Рјешењем
Скупштине Општине, број:01-022-219/21 од 5.11.2021. године именована је Јасна
Боројевић, те на упражњено мјесто у Комисију за послове из стамбене области
Рјешењем Скупштине Општине, број:01-022-221/21 од 5.11.2021. године именован је
Ненад Рељић.
У извјештајном периоду Комисије су у складу са својим надлежностима одржавале
сједнице. Обавјештења или најаве о терминима одржавања сједница радних тијела
(комисија) са дневним редом истих, редовно и благовремено су се објављивали на
званичној страници Општинске управе Општине.
У извјештајном периоду комисије су заказивале и одржавале сједнице, како
слиједи:
1. Комисија за избор и именовање, награде и признања
- Надлежност – уређена чланом 53. Пословника о раду Скупштине Општине
Костајница
- број чланова – 5
- број одржаних сједница – 9
2. Мандатско-имунитетска комисија
- Надлежност – уређена чланом 55. Пословника о раду Скупштине Општине
Костајница

-

број чланова – 3
број одржаних сједница – 1

3. Комисија за статутарна питања, пословник и прописе
- Надлежност – уређена чланом 57. Пословника о раду Скупштине Општине
Костајница
- број чланова – 5
- број одржаних сједница – 11
4. Етички одбор
- Надлежност – уређена чланом 59. Пословника о раду Скупштине Општине
Костајница
- број чланова – 5 и број замјеника чланова - 5
- број одржаних сједница – 1
5. Комисија за буџет и финансије
- Надлежност – уређена чланом 61. Пословника о раду Скупштине Општине
Костајница
- број чланова – 5
- број одржаних сједница – 8
6. Комисија за мјесне заједнице и сарадњу са општинама и градовима
- Надлежност – уређена чланом 63. Пословника о раду Скупштине Општине
Костајница
- број чланова – 5
- број одржаних сједница – 1
7. Комисија за вјерска питања
- Надлежност – уређена чланом 65. Пословника о раду Скупштине општине
Костајница
- број чланова – 3
- број одржаних сједница – 1
8. Комисија за борачка питања – 1
- Надлежност – уређена чланом 67. Пословника о раду Скупштине Општине
Костајница
- број чланова – 5
- број одржаних сједница – 1
9. Комисија за културу, заштиту околине, културног и природног наслијеђа -1
- Надлежност – уређена чланом 69. Пословника о раду Скупштине Општине
Костајница
- број чланова – 5
- број одржаних сједница – 1
10. Комисија за спорт и питања младих
- Надлежност – уређена чланом 71. Пословника о раду Скупштине Општине
Костајница
- број чланова – 5

-

број одржаних сједница – 2

11. Комисија за послове из стамбене области
- Надлежност – уређена чланом 73. Пословника о раду Скупштине Општине
Костајница
- број чланова – 5
- број одржаних сједница – 1
12. Комисија за једнакост и равноправност полова у општини
-

Надлежност – уређена чланом 75. Пословника о раду Скупштине општине
Костајница
број чланова – 5
број одржаних сједница – 1

IV НОРМАТИВНА АКТИВНОСТ СКУПШТИНЕ
4.1. Релизација Програма рада Скупштине општине Костајница за 2021. годину
У 2021. години Скупштина Oпштине је своје активности планирала у складу са
Програмом рада Скупштине Општине Костајница за 2021. годину, који је донесен на 2.
редовној сједници Скупштине, одржаној 10.03.2021. године („Службени гласник
Општине Костајница, број 10/21).
Програмом рада Скупштине Општине Костајница за 2021. годину планирано је
разматрање 116 тема, од којих се 45 односило на нормативни садржај, 20 тема на
планове и програме, а 51 тема се односила на питања извјештајног карактера, те су
утврђени носиоци послова и рокови за њихово извршење.
Од 116 планираних тема реализоване су 93 теме или 80%, а 23 планиране теме
или 20% није реализовано из објективних разлога (овлаштени предлагачи и обрађивачи
потребне материјале нису доставили у скупштинску процедуру).
Прије разматрања предложених аката за Скупштину, надлежна стална радна
тијела Скупштине су разматрала исте и свако из своје надлежности је подносио
извјештај о прегледаним документима.
Поводом Дана Општине Костајница 02. априла, Скупштина Општине је донијела
Одлуку о наградама и признањима те је у току 2021. године додијељено: 29 плакета, 22
повеље и 196 захвалница.
4.2. Активности Скупштине по питањима која нису обухваћена Програмом рада
Скупштине за 2021. годину
Рад Скупштине Општине не може се оцјењивати само на основу тема
предвиђених Програмом рада, већ по укупном броју разматраних питања која су била
на дневном реду сједница Скупштине, те по укупном броју донесених одлука,
програма, планова, закључака и рјешења.
Поред питања утврђених Програмом рада Скупштине за 2021. годину,
Скупштина Општине је разматрала и друга питања која су покренута и иницирана од
стране овлашћених предлагача, те они чине саставни дио свих аката разматраних и
усвојених на сједницама Скупштине.
Скупштина Општине је у 2021. години разматрала укупно 258 акта и то: 99
одлука, 4 програма, 3 плана, 57 рјешења, 42 закључка, 40 извјештаја и 13 информација.

Из наведеног се може закључити да је Скупштина разматрала 165 тема које нису
биле обухваћене Програмом рада за 2021. годину.
4.3. Акти разматрани и усвојени на сједницама
У извјештајном периоду разматранo je и усвојено свеукупно 258 акта.
ОДЛУКЕ – 99
1. Одлука о именовању Комисије за примопредају дужности између предсједника
Скупштине Општине у случају престанка мандата,
2. Одлука о именовању Комисије за примопредају дужности између службеника на
руководећим радним мјестима Општине у случају престанка мандата,
3. Одлука о усвајању Програма рада Скупштине општине Костајница за 2021 годину,
4. Одлука о утврђивању листе стручњака за чланове конкурсних комисија у поступку
попуне упражњених радних мјеста у Општинској управи Општине Костајница,
5. Одлука о делегирању одборника Скупштине Општине Костајница који ће у својству
службеног лица присуствовати закључењу брака,
6. Oдлука о организацији и функционисању цивилне заштите на подручју општине
Костајница,
7. Одлука о процјени угрожености Општине Костајница од елементарне непогоде и
друге несреће,
8. Одлука о формирању општинског штаба за ванредне ситуације општине Костајница,
9. Одлука о висини стопе пореза на непокретности на подручју,
10. Одлука о висини вриједности непокретности на подручју Општине Костајница по
зонама за потребе утврђивања пореза на непокретности у 2021. години,
11. Одлука о ослобађању плаћања пореза на непокретности за 2021. годину,
12. Одлука о утврђивању вриједности бода за обрачунавање комуналне накнаде за 2021.
годину,
13. Одлука о ослобађању плаћања комуналне накнаде за 2021. годину,
14. Одлука о утврђивању основице за израчунавање једнократне ренте на подручју
Општине Костајница,
15. Одлука о утврђивању базне цијене,
16. Одлука за обрачун трошкова уређења градског грађевинског земљишта на подручју
општине Костајница,
17. Одлука о општинским административним таксама,
18. Одлука о комуналним таксама,
19. Одлука о висини одборничког додатка који припада одборницима Скупштине
Општине Костајница,
20. Одлука о висини плата функционера Општине Костајница,
21. Одлука о приступању процесу израде Стратегије развоја Општине Костајница за
период 2022-2030,
22. Одлука о расписивању јавног конкурса за избор и именовање секретара Скупштине
Општине Костајница,
23. Одлука о именовању Конкурсне комисије за провођење јавног конкурса за избор и
именовање секретара Скупштине Општине Костајница,
24. Одлука о расписивању јавног конкурса за избор и именовање начелника Одјељења
Општинске управе Општине Костајница,
25. Одлука о давању сагласности на Годишњи програм рада Јавне предшколске
установе Клуб за дјецу „Кестенко“ Костајница за радну 2020/2021 годину ,

26. Одлука о давању сагласности за упис већег броја дјеце у васпитну групу Јавне
предшколске установе Клуб за дјецу „Кестенко“ Костајница,
27. Одлука о економској цијени услуге Јавне предшколске установе Клуб за дјецу
„Кестенко“ Костајница за 2021. годину,
28. Одлука о висини партиципације за двоје или више дјеце из једне породице за
цјелодневни боравак дјетета у ЈПУ Клуб за дјецу „Кестенко“ Костајница,
29. Одлука о наградама и признањима општине Костајница,
30.Одлука о додјели награда и признања,
31. Одлука о објављивању Jавног огласа за именовање једног члана Општинске изборне
комисије Костајница,
32. Одлука о именовању Конкурсне комисије за провођење поступка по јавном огласу
за именовање једног члана Општинске изборне комисије Костајница,
33. Одлука о утврђивању услова и критеријума за избор и именовање чланова Управног
одбора Јавне установе „Центар за социјални рад Костајница“,
34. Одлука о расписивању Јавног конкурса за избор и именовањечланова Управног
одбора Јавне установе „Центар за социјални рад Костајница“,
35. Одлука о именовању Комисијe за избор чланова Управног одбора Јавне установе
„Центар за социјални рад Костајница“,
36. Одлука о измјени Одлуке о расписивању јавног конкурса за избор и именовање
једног члана Надзорног одбора Јавног предузећа „Банијапромет“ Костајница,
37. Одлука о давању сагласности на Финансијски план Јавне здравствене установе
“Дом здравља Костајница” за 2021. годину,
38. Одлука о давању сагласности на Програм рада Јавне здравствене установе “Дом
здравља Костајница” за 2021. годину,
39. Одлука о давању сагласности на Финансијски план Јавне установе “Туристичка
организација Општине Костајница” за 2021. годину,
40. Одлука о давању сагласности на Програм рада Јавне установе “Туристичка
организација Општине Костајница” за 2021. годину,
41. Одлука о усвајању Буџета Општине Костајница за 2021. годину,
42. Одлука о извршењу Буџета Општине Костајница за 2021. годину,
43. Одлука о одређивању радног времена правним лицима и предузетницима који
обављају трговинску, занатску и услужну дјелатност на подручју општине Костајница,
44. Одлука о приступању изради Стратегије развоја локалних путева и улица на
подручју Општине Костајница за период 2022-2030. године,
45. Одлука о приступању изради Плана капиталних инвестиција Општине Костајница
за период 2022-2024. године,
46. Одлука о приступању изради Програма обуке одборника Скупштине Општине
Костајница за 2021. годину,
47. Одлука о допуни Одлуке о додјели награда и признања,
48. Одлука о усвајању Елабората о процјењеним штетама од земљотреса на подручју
општине Костајница,
49. Одлука о продужењу периода важења Стратегије развоја општине Kостајница,
50. Одлука о управљању јавним просторима за паркирање моторних возила на подручју
општине Костајница,
51. Одлука о допуни Одлуке о додјели награда и признања,
52. Одлука о допуни Одлуке о утврђивању листе стручњака за чланове конкурсних
комисија у поступку попуне упражњених радних мјеста у Општинској управи Општине
Костајница,
53. Одлука о одборничкој легитимацији,
54. Одлука о заштити изворишта Мраово поље,

55. Одлука о допуни Одлуке о додјели награда и признања,
56. Oдлука о усвајању Ребаланса 1 Буџета Општине Костајница за 2021. годину,
57. Одлука о усвајању Плана за измирење неимирених обавеза пренесених из
претходног периода,
58. Одлука o приступању изради Локалног плана управљања отпадом за период 2022. –
2027. године,
59. Одлука о висини накнаде предсједника и чланова Одбора за жалбе Општинске
управе Општине Костајница,
60. Одлука о измјени Одлуке о извршењу Буџета Oпштине Костајница за 2021. годину,
61. Одлука о критеријумима и мјерилима за додјелу приоритетне помоћи као учешће
Oпштине Костајница у санацији материјалне штете настале на стамбеним, стамбено –
пословним и пословним објектима изазване земљотресом од 29.12.2020. године,
62. Одлука о давању сагласности на План и програм рада Јавне установе „Центар за
социјални рад Костајница” за 2021. годину,
63. Одлука о суфинансирању трошкова превоза ученика Основне школе „Петар
Мећава“,
64. Одлука – дрва Основна школа „Петар Мећава“,
65. Одлука о суфинансирању трошкова превознику за линију Козарска Дубица –
Костајница – Козарска Дубица,
66. Одлука о приступању изради Омладинске политике Општине Костајница за период
2022-2026. година,
67. Одлука o измјени и допуни Одлуке о приоритетној помоћи за учешће у санацији
материјалних штета на стамбеним, стамбено – пословним и пословним објектима
изазване земљотресом 29.12.2020. године,
68. Одлука о измјенама и допунама Одлуке о управљању јавним просторима за
паркирање моторних возила на подручју Општине Костајница,
69. Одлука о давању сагласности на Годишњи програм рада ЈПУ Клуб за дјецу
„Кестенко“ Костајница за радну 2021/22 годину,
70. Одлука о условима и начину давања у закуп пољопривредног земљишта у својини
Општине Костајница,
71. Одлука о фонду стамбених јединица социјалног становања,
72. Одлука о висини закупнине за кориштење стамбених јединица социјалног
становања,
73. Одлука о поступку субвенционисања закупнине,
74. Одлука о стимулисању наталитета,
75. Одлука о додјели стипендија Општине Костајница,
76. Одлука о начину и поступку одобравања и исплате новчаних средстава за
талентоване ученике основних и средњих школа,
77. Одлука о именовању Комисије за примопредају дужности између начелника
општине у случају престанка мандата,
78. Одлука о именовању Комисија за примопредају дужности између именованих лица
у јавним предузећима и јавним установама којих је оснивач Општина Костајница у
случају престанка манадата,
79. Одлука о усвајању Ребаланса 2 Буџета Општине Костајница за 2021. годину,
80. Одлука о измјени Одлуке о извршењу Буџета Општине Костајница за 2021. годину
Ребаланс 2 Буџета Општине за 2022. годину,
81. Одлука о усвајању Буџета Општине Костајница за 2022. годину,
82. Одлука о извршењу Буџета Општине Костајница за 2022. годину
Буџет општине Костајница за 2022. годину,
83. Одлука о усвајању Програма рада Скупштине Општине Костајница за 2022. годину,

84. Одлука о висини стопе пореза на непокретности на подручју Општине Костајница
за 2022. годину,
85. Одлука о висини вриједности непокретности на подручју Општине Костајница по
зонама за потребе утврђивања пореза на непокретности у 2022. години,
86. Одлука о ослобађању плаћања пореза на непокретности за 2022. годину,
87. Одлука о утврђивању вриједности бода за обрачунавање комуналне накнаде за 2022.
годину,
88. Одлука о ослобађању плаћања комуналне накнаде за 2022. године,
89.Одлука о одређивању простора за одржавање јавних скупова на подручју општине
Костајница,
90. Одлука o стављању ван снаге Одлуке о приступању процесу израде Стратегије
развоја општине Костајница за период 2022. – 2030 године,
91. Одлука о eкономској цијени услуге за боравак дјетета у Јавној предшколској
установи Клуб за дјецу „Кестенко“ Костајница за 2022. годину,
92. Одлука о новчаном учешћу родитеља за боравак дјетета у Јавној предшколској
установи Клуб за дјецу „Кестенко“ Костајница“ за 2022. годину,
93. Одлука о прихватању приједлога Плана уписа за школску 2022/23. годину у Јaвној
установи Средњошколски центар Костајница,
94. Одлука о приједлогу уписних подручја за основне школе на подручју Општине
Костајница,
95. Одлука о измјени и допуни Одлуке о уређењу простора и грађевинском земљишту
96. Одлука о замјени непокретности,
97. Одлука о продаји непокретности непосредном погодбом ради обликовања
грађевинске честице,
98. Одлука о продаји непокретности непосредном погодбом ради обликовања
грађевинске честице,
99. Одлука о начину и условима продаје непокретности неизграђеног градског
грађевинског земљишта путем лицитације,
Већина усвојених одлука је реализована или се проводе, док је за један дио њих,
реализација у току.
ПРОГРАМИ – 4
1. Програм утрошка средстава добијених од накнаде за експлоатацију шумских
сортимената у 2021. години,
2. Програм утрошка средстава добијених од посебних водних накнада у 2012. години
3. Програм утрошка средстава добивених од накнаде за промјену намјене
пољопривредног земљишта у грађевинско земљише у 2021. години,
4. Програм обуке одборника СО Костајница,
ПЛАНОВИ - 3
1. План сјетве за 2021. годину,
2. План за измирење неизмирених обавеза пренесених из претходног периода.
3. План рада зимске службе 2021/22.
ЗАКЉУЧЦИ – 42

1. Закључак за спровођење поступка избора и именовања сталних радних тијела
Скупштине Општине Костајница који у свом саставу имају спољне чланове и чланове
из реда одборника,
2. Закључак за награде и признања,
3. Закључак о усвајању нацрта Буџета Општине Костајница уа 2021. годину,
4. Закључак о провођењу јавне расправе на нацрт Буџета Општине Костајница за 2021.
годину,
5. Закучак за финансијска средства политичких партија,
6. Закључак -промјене организације пословања у РЈ Електра Костајница,
7. Закључак којим се даје сагласност на Одлуку о субвенционисању закупаца дијела
јавне површине на локацији „Зелена пијаца“,
8. Закључак о изражавању интереса за учешће у МЕГ пројекту,
9. Закључак о давању сагласности на Одлуку о општим и техничким условима испоруке
водних услуга,
10. Закључак којим се задужује Надзорни одбор Комуналног предузећа „Комунално“ ад
Костајница да у складу са Статутом Комуналног предузећа најкасније у првој половини
септембра мјесеца 2021. године припреми и сазове редовну сједницу Скупштине
акционара Комуналног предузећа „Комунално“ ад Костајница,
11. Закључак о усвајању нацрта Ребаланса 1 Буџета Општине Костајница за 2021.
годину,
12. Закључак којим се Нацрт Ребаланса 1 Буџета општине Костајница за 2021. годину
ставља се на јавну расправу,
13. Закључак о усвајању извјештаја о раду Скупштине за прво полугодиште 2021.
године,
14. Закључак о усвајању Извјештаја о извршењу буџета општине за период 01.01.30.06.2021. год.
15. Закључак о усвајању Извјештаја о пословању ЈЗУ „Дом здрвља Костајница“ за прво
полугодиште 2021. године.
16. Закључак о усвајању Извјештаја о пословању ЈУ „Центар з социјални рад
Костајница“ за прво полугодиште 2021. године,
17. Закључак о усвајању Извјештаја о пословању ЈПУ Клуб за дјецу „Кестенко“
Костајница“ за прво полугодиште 2021. године,
18. Закључак о усвајању Извјештаја о пословању ЈУ „Туристичка организација општине
Костајница“ за прво полугодиште 2021. године,
19. Закључак о усвајању Извјештаја о пословању ЈУ НБ „Невенка Станисављевић“
Костајница за прво полугодиште 2021. године,
20. Закључак о усвајању Извјештаја о пословању ЈП „Банијапромет“ за прво
полугодиште 2021. године,
21. Закључак о усвајању Извјештаја о раду Управног одбора ЈЗУ „Дом здрвља
Костајница“ за прво полугодиште 2021. године,
22. Закључак о усвајању Извјештаја о раду Управног одбора ЈУ „Центар з социјални
рад Костајница“ за прво полугодиште 2021. године,
23. Закључак о усвајању Извјештаја о раду Управног одбора ЈПУ Клуб за дјецу
„Кестенко“ Костајница“ за прво полугодиште 2021. године,
24. Закључак о усвајању Извјештаја о раду Управног одбора ЈУ „Туристичка
организација општине Костајница“ за прво полугодиште 2021. године,
25. Закључак о усвајању Извјештаја о раду Управног одбора ЈУ НБ „Невенка
Станисављевић“ Костајница за прво полугодиште 2021. године,
26. Закључак о усвајању Извјештаја о раду Надзорног одбора ЈП „Банијапромет“ за
прво полугодиште 2021. године,

27. Закључак – обезбјеђивање средстава за набавку паркинг апарата у „Новој улици“,
28. Закључак о усвајању Извјештаја о пословању Средњошколског центра Костајница,
29. Закључак о усвајању Извјештаја о пословању Удружења пензионера,
30. Закључак о усвајању Извјештаја о пословању ЈП „Радио Костајница“,
31. Закључак о усвајању Полугодишњег извјештаја о раду Надзорног одбора ЈП „Радио
Костајница“,
32. Закључак о усвајању о Извјештаја о раду ЈПУ Клуб за дјецу „Кестенко“ за радну
2020/21 годину,
33. Закључак о усвајању нацрта Ребаланса 2 Буџета Општине за 2021. годину,
34. Закључак о провођењу јавне расправе на нацрт 2 Буџета Општине за 2021. годину,
35. Закључак о усвајању нацрта Буџета Општинеза 2022. годину,
36. Закључак о провођењу јавне расправе на нацрт Буџета Општине за 2022. годину,
37. Закључак о неусвајању Извјештаја о пословању Општинске бораче организације за
прво полугодиште 2021. године,
38. Закључак о усвајању Извјештаја о пословању ОО Црвени крст Костајница за прво
полугодиште 2021. године,
39. Закључак о усвајању Извјештаја о пословању ДВД Костајница за прво полугодиште
2021. године,
40. Закључак о усвајању Извјештаја о пословању КУД Поткозарје за прво полугодиште
2021. године,
41. Закључак о усвајању Извјештаја о одржавању јавне расправе о нацрту Ребаланса 2
Буџета Општине Костајница за 2021. годину,
42. Закључак о усвајању Извјештаја о одржавању јавне расправе о нацрту Буџета
Општине Костајница за 2022. годину.
РЈЕШЕЊА-57
1. Рјешење о избору Радног предсједништва СО-е,
2.Рјешење о избору предсједника и чланова Мандатско-имунитетске комисије,
3. Рјешење о верификацији одборника у СО-е Костајница мандатног сазива 2020-2024.
године,
4. Рјешење о престанку мандата одборницима у СО-е Костајница у мандатном сазиву
2016-2020. године,
5. Рјешење о избору предсједника и чланова Комисије за избор и именовања, награде и
признања,
6. Рјешење о престанку функције предсједника СО-е Костајница,
7. Рјешење о престанку функције потпредсједника СО-е Костајница,
8. Рјешење о престанку функције замјеника начелника општине Костајница,
9. Рјешење о именовању радног тијела за спровођење тајног гласања,
10. Рјешење о избору предсједника СО-е Костајница,
11. Рјешење о избору потпредсједника СО-е Костајница,
12. Рјешење о избору замјеника начелника општине Костајница,
13. Рјешење о разрјешењу секретара СО-е,
14.Рјешење о разрјешењу начелника одјељења за општу управу,
15. Рјешење о разрјешењу начелника одјељења за привреду, финансије и друштвене
дјелатности,
16. Рјешење о именовању в.д. секретара СО-е,
17.Рјешење о именовању в.д. начелника одјељења за општу управу,
18. Рјешење о именовању в.д. начелника одјељења за привреду, финансије и друштвене
дјелатности,

19. Рјешење о именовању Комисије за једнакост и равноправност полова у општини,
20. Рјешење о именовању Комисије за вјерска питања,
21. Рјешење о именовању Комисије за статутарна питања, пословник и прописе,
22. Рјешење о именовању Етичког одбора,
23. Рјешење о именовању Комисије за буџет и финансије,
24. Рјешење о именовању Комисије за мјесне заједнице и сарадњу са општинама и
градовима,
25. Рјешење о именовању Комисије за борачка питања,
26. Рјешење о именовању Комисије за културу, заштиту околине, културног и
природног наслијеђа,
27. Рјешење о именовању Комисије за спорт и питања младих,
28. Рјешење о именовању Комисије за послове из стамбене области,
29. Рјешење о разрјешењу Управног одбора Јавне установе „Центар за социјални рад
Костајница“ ,
30. Рјешење о именовању вршиоца дужности Управног одбора Јавне установе „Центар
за социјални рад Костајница“,
31. Рјешење о измјени Рјешења о избору предсједника и чланова Комисије за избор и
именовања, награде и признања
32. Рјешење о именовању вршиоца дужности члана Надзорног одбора ЈП
„Банијапромет“ Костајница,
33. Рјешење о измјени Рјешења о избору предсједника и чланова Мандатскоимунитетске комисије,
34. Рјешење о измјени Рјешења о именовању Комисије за вјерска питања,
35. Рјешење о именовању секретара Скупштине Општине Костајница,
36. Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности секретара Скупштине општине
Костајница,
37. Рјешење о именовању начелника Одјељења за општу управу Општинске управе
општине Костајница,
38. Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности начелника Одјељења за општу управу
Општинске управе општине Костајница,
39. Рјешење о именовању начелника Одјељења за привреду, финансије и друштвене
дјелатности Општинске управе Општине Костајница,
40. Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности начелника Одјељења за привреду,
финансије и друштвене дјелатности Општинске управе Општине Костајница,
41. Рјешење о именовању члана и предсједника ОИК-а Костајница,
42. Рјешење о разрјешењу предсједника и члана ОИК-а Костајница,
43. Рјешење о престанку мандата члану Одбора за жалбе општине Костајница,
44. Рјешење о именовању вршиоца дужности члана Одбора за жалбе Општине
Костајница,
45. Рјешење о стављању ван снаге Рјешења о именовању комисија Скупштине Општине
Костајница,
46. Рјешење о разрјешењу члана Комисије за статутарна питања, пословник и прописе,
47. Рјешење о именовању члана Комисије за статутарна питања, пословник и прописе,
48. Рјешење о разрјешењу члана Комисије за избор и именовања, награде и признања,
49. Рјешење о именовању члана Комисије за избор и именовања, награде и признања,
50. Рјешење о разрјешењу члана Комисије за вјерска питања,
51. Рјешење о именовању члана Комисије за вјерска питања,
52. Рјешење о разрјешењу члана Комисије за послове из стамбене области,
53. Рјешење о именовању члана Комисије за послове из стамбене области,

54. Рјешење о избору члана Школског одбора Јавне установе Основна школа „Петар
Мећава“ у име јединице локалне самоуправе
55. Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности члана Управног одбора Јавне установе
Парк природе „Уна“,
56. Рјешење о именовању вршиоца дужности члана Управног одбора Јавне установе
Парк природе „Уна“,
57. Рјешење о именовању Комисије за спровођење Јавног конкурса за продају, односно
оптерећење правом грађења непокретности у својини Општине Костајница.
ИЗВЈЕШТАЈИ – 40
1.Извјештај Мандатско имунитетске комисије за престанак мандата и верификацију
мандата одборника,
2. Извјештај мандатско-имунитетске комисије са приједлогом за престанак функције
предсједника СО-е,
3. Извјештај мандатско-имунитетске комисије са приједлогом за престанак функције
потпредсједника СО-еЗакључак којим се усваја извјештај мандатско-имунитетске
комисије са приједлогом за престанак функције замјеника начелника општине,
4. Извјештај радног тијела за спровођење тајног гласања о избору резултата избора
предсједника СО-е,
5. Закључак којим се усваја извјештај радног тијела за спровођење тајног гласања о
избору резултата избора потпредсједника СО-е,
5. Извјештај радног тијела за спровођење тајног гласања о избору резултата замјеника
начелника општине,
6. Извјештај Комисије за избор и именовања, награде и признања о провођењу поступка
за избор и именовање сталних радних тијела Скупштине општине Костајница,
7. Извјештај о раду ЈПУ Клуб за дјецу „Кестенко“ Костајница,
8. Извјештаја о раду Правобранилаштва за 2020. годину,
9. Извјештај о пословању ЈЗУ „Дом здравља Костајница“за 2020. годину,
10. Извјештај о пословању ЈУ „Центар за социјални рад“ Костајница за 2020. год.,
11. Извјештај о пословању ЈПУ Клуб за дјецу „Кестенко“ Костајница за 2020. год.,
12. Извјештај о пословању ЈУ Туристичка организација Костајница за 2020. год,
13. Извјештај о пословању ЈУ НБ „Невенка Станисављевић“ за 2020. год.,
14. Извјештај о пословању ЈП „Банијапромет“ Костајница за 2020. годину,
15. Закључак о усвајању Извјештаја о пословању ЈП „Радио Костајница“ за 2020.
годину,
16. Извјештај о раду Управног одбора ЈЗУ „Дом здравља“ Костајница за 2020. год,
17. Извјештај о раду Управног одбора ЈПУ Клуб за дјецу „Кестенко“ за 2020. год.,
18. Извјештај о раду Управног одбора ЈУ Туристичка организације за 2020. год.,
19. Извјештај о раду Управног одбора ЈУ НБ „Невенка Станисављевић“ за 2020. г.,
20. Извјештај о раду Надзорног одбора ЈП „Радио Костајница“ за 2020. г.,
21. Извјештај о раду Надзорног одбора ЈП „Банијапромет“ .,
22. Извјештај о пословању Средњошколског центра Костајница за 2020. год.,
23. Извјештај о пословању КУД-а „Поткозарје“Костајница за 2020. год.,
24. Извјештај о пословању Коаркашког клуба „Костајница“ за 2020. год.
25. Извјештај о пословању Карате клуба „Младост“ за 2020. год.,
26. Извјештај о пословању Фудбалског клуба „Партизан за 2020. Год,
27. Извјештај о пословању Удружења пензионера за 2020. год,
28. Извјештај о пословању Црвеног крста Костајница за 2020. год,
29. Извјештај о пословању Борачке организације Костајница за 2020. год,

30. Извјештај о пословању ДВД-а Костајница за 2020. год,
31. Извјештај о пословању Савеза удружења бораца „НОР-а“ Костајница за 2020. год,
31. Извјештај о раду Одбора за жалбе општине Костајница за 2020. год,
32. Извјештај о раду Скупштине Општине Костајница за 2020. годину,
33. Извјештај Одјељења за привреду, финансије и друштвене дјелатности о провођењу
јавне расправе на нацрт Буџета Општине Костајница за 2021. годину,
34. Извјештај о раду Конкурсне комисије за провођење јавног конкурса за избор и
именовање секретара Скупштине Општине Костајница,
35. Извјештај о раду Конкурсне комисије за провођење јавног конкурса за избор и
именовање начелника Одјељења за опту управу Општинске управе Општине
Костајница,
36. Извјештај о раду Конкурсне комисије за провођење јавног конкурса за избор и
именовање начелника Одјељења за привреду, финансије и друштвене дјелатности
Општинске управе Општине Костајница,
37. Извјештај о пословању КП „Комунално“ ад Костајница,
38. Извјештај o извршењу Буџета Општине Костајница за период 01.01.-31.12.2020.
године,
39. Извјештај Конкурсне комисије за провођење поступка по јавном огласу за
именовање једног члана Општинске изборне комисије Костајница, број: 01-022-105/21,
40. Извјештај о провођењу јавне расправе на нацрт Ребаланса 1 Буџета Општине
Костајница за 2021. годину,
ИНФОРМАЦИЈЕ- 13
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Информација о стању јавне безбједности на подручју Општине Костајница;
Информација о стању у области здравства;
Информација о стању у области школства, културе и спорта;
Информација о запошљавању на подручју Општине;
Информација о информисању грађана;
Информација о газдовању ловиштима и рибарским ресурсима на подручју
општине Костајница;
7. Информација о засијаним површинама у прољетној сјетви;
8. Информација о пројекту стипендирања ученика и студената са аспекта повратка
запошљавања истих, као и останка на подручју наше општине;
9. Информација о имплементацији пројекта изградње инфраструктуре у
дијеловима у којима живе повратници, расељена лица и избјеглице;
10. Информација о стању и проблематици бораца, породица погинулих и несталих
бораца, ратних војних инвалида и припадника радне обавезе на подручју
општине Костајница;
11. Информација о заштити човјекове околине;
12. Информација о проведеној јесењој сјетви;
13. Информација о стању пољопривреде на подручју општине Костајница;
4.4. Колегијум Скупштине Општине
Сједнице Колегијума Скупштине се одржавају према потреби, углавном прије
заказивања и одржавања сједница Скупштине Општине. Сједнице Колегијума СО-е
сазивао је и предсједавао им предсједник Скупштине Општине. У циљу унапређивања
ефикасности рада и квалитетније припреме сједница Скупштине Општине, утврђивања
дневног реда, датума одржавања сједница али и о осталим питањима која су била

актуелна, у извјештајном периоду Колегијум Скупштине је одржао 14 сједница
Колегијума.
Послије сваке сједнице Колегијума Скупштине Општине, у складу са
Пословником о раду Скупштине Општине Костајница, достављан је записник са
претходне сједнице Колегијума Скупштине Општине, члановима Колегијума
Скупштине Општине који је разматран и усвајан на сједници Колегијума.
4.5. Објављивање аката
Општи акти органа јединице локалне самоуправе објављују се у Службеном
гласнику Општине. Појединачни акти органа Општине којим се одлучује о избору,
именовању, постављењу и разрјешењу из њихове надлежности објављују се у
Службеном гласнику Општине, а остали појединачни акти објављују се у складу са
статутом Општине. Секретар скупштине уређује Службени гласник Општине и
одговоран је за његов садржај. Објављивање аката врши се најкасније у року 30 дана од
дана њиховог доношења.
Закључно са 31.12.2021. године објављено је 40 службених гласника.
V ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА
Одборник на једној сједници Скупштине може поставити највише два
одборничка питања у писаној форми, а може поставити и између сједница. Одборничко
питање мора бити постављено на јасан и сажет начин.
Одборници Скупштине општине Костајница у извјештајном периоду су
поставили укупно 83 одборничка питања, како на сједницама Скупштине, тако и
писаним путем између сједница. На 80 ( 96%) одборничких питања је одговорено, док
на 3 (4%) одборничка питања није одговорено.
VI ОБУКА ОДБОРНИКА
Појава и ширење вируса Ковид-19 негативно се одразило и на Програм обуке
одборника Скупштине општине Костајница у 2021. години, те није било обука
одборника.
Програм обуке одборника ће се, уколико то дозволе епидемиолошке мјере,
проводити у 2022. години.
VII ЈАВНЕ РАСПРАВЕ
Јавне расправе се спроводе у складу са Одлуком о учешћу грађана у вршењу
јавних послова (Службени гласник Општине Костајница”, број: 12/17) и Пословником о
раду Скупштине.
У 2021. години одржане су 4 јавне расправе и то о нацртима буџета Општине
Костајница за 2021 и 2022. годину, и нацртима Ребаланса 1 и Ребаланса 2 буџета
Општине за 2021. годину.
VIII КОМУНИКАЦИЈА ГРАЂАНА И ОДБОРНИКА
У извјештајном периоду нису кориштени предвиђени механизми комуникације
кроз “Сате грађана“, али је остављена могућност да грађани са одборницима

комуницирају, између осталог, постављањем питања путем e-maila. Линк на званичној
страници општине Костајница назначен је „Питајте одборника – питање за одборника“
IX ГРАЂАНСКЕ ИНИЦИЈАТИВЕ ПРИМЈЕДБЕ И ПРИЈЕДЛОЗИ
У 2021. години од стране грађана није било грађанских иницијатива, примједби
и приједлога за доношење одлука из надлежности Скупштине Општине.
У току 2021. године сједницама Скупштине Општине нису присуствовали
грађани.
X ЗАКЉУЧАК
Сагледавајући досадашњи рад Скупштине Општине, радних тијела Скупштине
Општине и Колегијума Скупштине може се оцијенити да је Скупштина Општине
Костајница послове из своје надлежности реализовала уз максимално учешће свих
субјеката у процесу одлучивања.
Уз пуну транспарентност и јавност у раду Скупштине Општине, Колегијума
Скупштине Општине и њених радних тијела, рад Скупштине Општине одвијао се у
процедури предвиђеној Законом, Статутом Општине и Пословником о раду Скупштине
Општине и у демократској атмосфери, у већини случајева уз међусобно уважавање
одборника и конструктивни однос према темама које су разматране, а све захваљујући
првенствено раду свих одборника, по потреби чланова радних тијела, одборничких
клубова и професионалном раду запослених у Општинској управи.
У 2021. години није било проблема са обезбјеђивањем кворума за рад
Скупштине Општине.
Увођењем информационе технологије у рад Скупштине Општине, набавком
рачунара за потребе рада одборника, би се учинили значајни помаци на плану
ефикаснијег и рационалнијег рада Скупштине Општине, а уједно би се смањили
трошкови штампања скупштинског материјал.
Увођењем система електронског изјашњавања одборника у Скупштини
Општине прецизније и тачније би се утврдили резултати гласања. (чиме би се избјегло
понављање гласања због утврђивања тачности изјашњавања одборника).
С обзиром да је Пословник о раду Скупштине претрпио више измјена, у изради
је нови Пословник о раду с циљем да сви одборници могу лакше пратити процедурална
правила и рад Скупштине.
Задатак Секретара Скупштине је да професионално, стручно, непристрасно,
ефикасно и политички неутрално обавља стручне и друге послове за потребе
Скупштине Општине, радних тијела Скупштине, одборника, предсједника и
потпредсједника Скупштине Општине и клубова одборника у Скупштини Општине, а
ради остваривања надлежности Скупштине Општине.
Да би се сједнице Скупштине и даље редовно одржавале и пратиле Програм
рада, те да би се остварила одрживост достигнутих стандарда потребна је подршка и
активност свих одборника. Учешћем свих одборника у Скупштини Општине
обезбиједиће се боље функционисање и ефикасност Скупштине Општине.
Ови подаци у Извјештају могу послужити одборницима као основа за вођење
расправе о раду, као и основа за давање приједлога и сугестија за даљи ефикаснији рад
Скупштине, Колегијума Скупштине, радних тијела Скупштине, Клубова одборника у
Скупштини и руководства Скупштине.
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