РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број:01-013-5/18.
Датум:14.02.2018. год.

ИЗВЈЕШТАЈ
О ИЗВРШЕЊУ ПРОГРАМА РАДА СКУПШТИНЕ
ОПШТИНЕ КОСТАЈНИЦА ЗА 2017. ГОДИНУ
Скупштина Општине Костајница је на засједању 2. редовне сједнице која је одржана
30.12.2016. године усвојила Програм рада Скупштине Општине Костајница за 2017. годину,
број:01-022-108.1/16.
Ради потпуног остваривања своје друштвене улоге, тј.остваривања функције локалне
самоуправе у привредном, социјалном и културном развоју општине Костајница, Скупштина
је на основу члана 81. Пословника Скупштине Општине Костајница („Службени гласник
Општине Костајница“, број: 5/16, 5/17 и 12/17) утврдила програмске теме које је у току 2017.
године требало да се нађу на дневном реду сједница Скупштине.
Истовремено уз приједлог програмских тема утврђена је и оквирна динамика
реализације и припреме аката за сједнице Скупштине Општине.
ОБРАЂЕНОСТ ПРОГРАМСКИХ ТЕМА:
Анализом извршења Програма рада СО-е за 2017. годину констатовано је следеће:
1. – ПЛАНИРАНЕ ПРОГРАМСКЕ ТЕМЕ........................................................49
ЈАНУАР – ФЕБРУАР - МАРТ
1. Извјештај Начелника општине о раду у органима предузећа које обавља комуналну
дјелатност,
2. Анализа извршења скупштинских одлука за 2016. годину,
3. Информација о стању у области против-пожарне заштите,
а/ доношење закључака о континуираном прању улица,
4. Имовинско правна питања – захтјеви и представке,
5. Извјештај о раду начелника Општине за 2016. годину,
6. Приједлог Програма рада начелника Општине за 2017. годину,
7. Приједлог измјена и допуна Статута Општине Костајница,
8. Приједлог измјене и допуне Пословника о раду Скупштине Општине Костајница,
9. Активности поводом обиљежавања „Дана општине“ Костајница,
10. План улагања средстава дозначених од продаје дрвних сортимената,
11. Годишњи извјештај о раду Одбора за жалбе за 2016.годину,
12. Информација о имплементацији пројекта изградње инфраструктуре у дијеловима у
којима живе повратници, из средстава намјењених за одрживи повратак,
13. Информација о стању клизишта на подручју Општине Костајница;
АПРИЛ – МАЈ - ЈУНИ
1. Информација о информисању грађана,
2. Завршни рачун Буџета општине за 2016.годину,

3. Годишњи извјештај о финансијско-материјалном пословању корисника буџета за
2015.годину,
4. Годишњи извјештај о раду предузећа и установа којих је оснивач Општина
Костајница и годишњи извјештај о раду Управних и Надзорних одбора предузећа и
установа којих је оснивач Општина Костајница за 2016.годину,
5. Информација о газдовању ловиштима и рибарским ресурсима на подручју општине
Костајница,
6. Информација о заштити човјекове околине,
7. Приједлог Годишњег плана изградње, реконструкције, одржавања локалних путева и
улица у насељу на подручју општине Костајница,
8. Информација о засијаним површинама у прољетној сјетви,
9. Информација о тромјесечном извршењу Буџета у 2017. године,
10. Активности поводом обиљежавања Крсне славе општине Костајница,
11. Приједлог Одлуке о усвајању Програма утрошка средстава остварених од накнада за
промјену намјене пољопривредног земљишта у непољопривредне сврхе на подручју
општине Костајница,
12. Приједлог Програма утрошка средстава остварених од посебних водних накнада на
подручју општине Костајница за 2016. годину,
13. Информација о стању и проблематици, бораца, породица погинулих и несталих
бораца, РВИ и припадника радне обавезе на подручју општине,
14. Приједлог Одлуке о успостављању спомен собе у општини Костајница,
АВГУСТ - СЕПТЕМБАР
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Полугодишњи Извјештај о раду сталних радних тијела СО-е за 2017. годину
Информација о стању пољопривреде на подручју општине Костајница
Полугодишњи Извјештај о остваривању Програма рада СО-е,
Информација о раду правобранилаштва на подручју Општине Костајница,
Информација из области социјално-угрожених категорија,
Информација о стању у области здравства и социјалне заштите,
Информација о стању у области школства, културе и спорта,
Информација о стању јавне безбједности на подручју Општине Костајница,
Информација о стању невладиних организација на подручју општине Костајница,
којима су дозначена средства из Буџета Општине Костајница,
10. Полугодишњи извјештај о финансијско - материјалном пословању корисника Буџета,
11. Извјештај о извршењу Буџета општине Костајница за прво полугодиште 2017. године,
12. Информација о запошљавању на подручју Општине,
13. Приједлог Одлуке о обнови и рестаурацији свих споменика из свих ратова на
подручју Општине Костајница,

ОКТОБАР – НОВЕМБАР - ДЕЦЕМБАР
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Информација о проведеној јесењој сјетви,
Информација о извршењу Буџета општине Костајница за 9 мјесеци у 2017. години,
Нацрт Буџета општине за 2018.годину,
Информација о стању привреде на подручју Општине Костајница,
Приједлог Буџета општине за 2018. годину,
Приједлог Програма рада Скупштине општине за 2018.годину,
Приједлог Програма вршења комуналних дјелатности заједничке комуналне
потрошње,

8. Извјештај о имплементацији Стратегије развоја општине Костајница за 2016-2020 год.
и усвајање Плана имплементације за 2018. год.
9. Информација о сарадњи општине са Међународним институцијама са посебним
освртом на израду пројеката за фондове према међународним организацијама,

2. ПЛАНИРАНЕ И ОБРАЂЕНЕ ТЕМЕ

..............................................................40

3. ПЛАНИРАНЕ, А НЕОБРАЂЕНЕ ТЕМЕ....................................................................9
1. Извјештај Начелника општине о раду у органима предузећа које обавља комуналну
дјелатност,
2. Годишњи извјештај о раду Одбора за жалбе за 2016. годину,
3. Информација о стању клизишта на подручју Општине Костајница;
4. Приједлог Годишњег плана изградње, реконструкције, одржавања локалних путева и
улица у насељу на подручју општине Костајница
5. Приједлог Одлуке о успостављању спомен собе у општини Костајница,
6. Информација о стању јавне безбједности на подручју Општине Костајница,
7. Информација о стању невладиних организација на подручју општине Костајница,
којима су дозначена средства из Буџета Општине Костајница,
8. Приједлог Одлуке о обнови и рестаурацији свих споменика из свих ратова на
подручју Општине Костајница,
9. Приједлог Одлуке о обнови и рестаурацији свих споменика из свих ратова на
подручју Општине Костајница,
Из предходне анализе је утврђено да извршност Програма рада Скупштине Општине
Костајница за 2017 годину износи 82 %.
4. НЕПЛАНИРАНЕ, А ОБРАЂЕНЕ ТЕМЕ...............................................................68
Поред дефинисаних тема Скупштина општине је расправљала и о свим другим
питањима за које се указала потреба у току извјештајног периода, те их је у складу са
њиховим појављивањем уврштавала у дневни ред сједница према предвиђеној динамици.
Надлежни предлагачи и извјестиоци су били обавезни да своје приједлоге темељно
припреме за сједницу Скупштине Општине и да материјале за поједине програмске теме
благовремено доставе преко надлежних служби.
1. Одлука о висини одборничког додатка који припада одборницима Скупштине
Општине Костајница;
2. Одлука о додјели стипендија Општине Костајница студентима првог циклуса на
високошколским установама;
3. Одлука о стављању ван снаге Одлуке о набавци путничког моторног возила путем
финансијског лизинга;
4. Одлука о кредитном задужењу Општине Костајница;
5. Одлука о измјени Одлуке о објављивању јавног огласа за именовање једног члана
Општинске изборне комисије Костајница;
6. Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности директора Јавне предшколске установе
Клуб за дјецу „Кестенко“ Костајница;
7. Рјешење о именовању вршиоца дужности директора Јавне предшколске установе
Клуб за дјецу „Кестенко“ Костајница;
8. Извјештај Мандатско-имунитетске комисије са приједлогом за верификацију мандата
одборника и престанак мандата одборника; СО-е;

9. Одлука о давању сагласности,
10. Програм субвенционисања дијела трошкова комуналних услуга водоснабдијевања и
одводње и пречишћавања отпадних вода за социјално угрожене категорије
становништва,
11. Одлука о измирењу потраживања КП “Комунално” а.д. Костајница,
12. Методологија за одређивање цијене водоснабдијевања и одводње отпадних вода,
13. Одлука о измјени и допуни Одлуке о именовању одборника Скупштине Општине
Костајница који ће присуствовати закључењу брака,
14. Рјешење о измјени и допуни Рјешења о именовању Етичког одбора,
15. Рјешење о измјени и допуни Рјешења о именовању Комисије за културу, заштиту
околине, природног и културног наслијеђа,
16. Рјешење о измјени и допуни Рјешења о именовању Комисије за послове из стамбене
области,
17. Рјешење о измјени и допуни Рјешења о именовању Комисије за статутарна питања,
пословник и прописе,
18. Извјештај о утврђивању приједлога кандидата за избор и именовање секретара
Скупштине Општине Костајница и Рјешење о именовању секретара Скупштине
Скупштине Општине Костајница,
19. Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности секретара Скупштине Општине Костајница;
20. Извјештај о утврђивању приједлога ранг листе кандидата за избор начелника
Одјељења за привреду, финансије и друштвене дјелатности Општинске управе
Општине Костајница и Рјешење о именовању начелника Одјељења за привреду,
финансије и друштвене дјелатности Општинске управе Општине Костајница,
21. Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности начелника одјељења за привреду, финансије
и друштвене дјелатности Општинске управе Општине Костајница,
22. Извјештај о утврђивању приједлога ранг листе кандидата за избор начелника
Одјељења за Општу управу Општинске управе Општине Костајница и Рјешење о
именовању начелника Одјељења за општу управу Општинске управе Општине
Костајница,
23. Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности наченика Одјељења за општу управу
Општинске управе Општине Костајница;
24. Извјештај о утврђивању кандидата за именовање једног члана Општинске изборне
комисије Костајница и Рјешење и именовању једног члана Општинске изборне
комисије Костајница;
25. Рјешење о разрјешењу замјенског члана Општинске изборне комисије Костајница;
26. Одлука о одређивању матичних подручја у Општини Костајница,
27. Програм рада Туристичке организације Општине Костајница за 2017. годину,
28. Финансијски план Туристичке организације Општине Костајница за 2017. годину;
29. Одлука о висини паушалног износа боравишне таксе за угоститеље који пружају
услуге смјештаја у кући за одмор, апартману и соби за изнајмљивање;
30. Одлука о именовању Комисија за примопредају дужности између директора јавних
предузећа и јавних установа којих је оснивач Општина Костајница.
31. Рјешење о именовању Комисије за брендирање и заштиту аутохтоног костајничког
бренда кестеновог меда;
32. Одлука о регулисању сарадње код покретања, привременог престанка и престанка
предузетничке активности;
33. Одлука о приступању изради дијела Регулационог плана “Пословна зона Тавија”,
34. Одлука о усклађивању организовања и пословања Јавне установе Народна библиотека
„Невенка Станисављевић“ Костајница”,
35. Одлука о именовању Савјета за израду дијела Регулационог плана “Пословна зона
Тавија”;
36. Одлука о оснивању Привредног савјета Општине Костајница;

37. Рјешење о разрјешењу члана привременог надзорног одбора ЈП “Радио Костајница” са
по Костајница;
38. Рјешење о именовању члана привременог надзорног одбора ЈП “Радио Костајница” са
по Костајница
39. Рјешење о измјени и допуни Рјешења о именовању мртвозорника и замјеника
мртвозорника;
40. Одлука о измјени и допуни Пословника о раду Скупштине Општине Костајница;
41. Одлука о учешћу грађана у вршењу јавних послова Општине Костајница;
42. Одлука о обавези примјене јединственог финансијског извјештаја корисника буџета
Општине Костајница;
43. Одлука о провођењу анкете;
44. Одлука о подстицајима за самозапошљавање на подручју Општине Костајница;
45. Одлука о критеријумима, условима и начину утврђивања статуса удружења од
интереса за Општину Костајница;
46. Одлука о расписивању јавног конкурса за утврђивање статуса удружења од интереса за
општину Костајница;
47. Одлука о критеријумима, начину и поступку расподјеле средстава удружењима и
фондацијама;
48. Одлука о пречишћавању и одводњи отпадних вода;
49. Одлука о производњи и испоруци воде;
50. Одлука о субвенционисању дијела трошкова комуналних услуга водоснабдијевања;
51. Етички кодекс одборника у Скупштини Општине Костајница;
52. Пословник о раду Етичког одбора Скупштине Општине Костајница;
53. Извјештај о резултатима анкете о потреби обуке одборника Скупштине Општине
Костајница;
54. Програм обуке одборника Скупштине Општине Костајница за 2018. годину;
55. Пословник о избору и раду радних тијела Скупштине Општине Костајница;
56. Ребаланс Буџета Општине Костајница за 2017. годину;
57. Одлука о уписним подручјима за основне школе на подручју Општине Костајница;
58. Приједлог Одлуке о стављању ван снаге Одлука Скупштине Општине;
59. Приједлог Одлуке о утврђивању стандарда и критеријума за избор и именовање
директора јавних установа којих је оснивач Општина Костајница
60. Одлука расписивању јавног конкурса за избор и именовање директора
јавних установа којих је оснивач Општина Костајница,
61.Одлука о именовању Комисија за избор директора јавних установа којих је оснивач
Општина Костајница
62.Одлука о утврђивању услова и критеријума за избор и именовање Управних одбора
јавних установа и Надзорних одбора јавних предузећа којих је оснивач Општина Костајница,
63. Одлука расписивању јавног конкурса за избор и именовање Управних одбора јавних
установа и Надзорних одбора јавних предузећа којих је оснивач Општина Костајница,
64. Одлука о о именовању Комисија за избор Управних одбора јавних установа и
Надзорних одбора јавних предузећа којих је оснивач Општина Костајница;
65. Одлука о додјели пословног простора на кориштење Општинској организацији
Црвеног Крста Костајница;
66. Правилник о условима и начину остваривања субвенција за самозапошљавање у
производним, занатским и услужним дјелатностима;
67. Рјешење о именовању Савјета за безбједност Општине Костајница;
68. Рјешење о именовању члана школског одбора Средњошколског центра Костајница
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БРОЈ ОДРЖАНИХ СЈЕДНИЦА
У току 2017. године одржано је 9 сједница, од чега:
-конститутивних .......0
-редовних сједница ...9
-тематске сједнице ....0
-свечаних сједница ....0
-ванредних сједница ..0

ПРИСУСТВО ОДБОРНИКА СЈЕДНИЦАМА:
Трећа редовна сједница (03.02.2017.) – присуствовало 16 одборника (94%)
Четврта редовна сједница (24.03.2017.) – присуствовало 16 одборника (94%)
Пета редовна сједница (19.05.2017.) – присуствовало 16 одборника (94%)
Шеста редовна сједница (07.07.2017.) – присуствовало 14 одборника (82%)
Седма редовна сједница (07.09.2017.) – присуствовало 16 одборника (94%)
Осма редовна сједница (03.09.2017.) – присуствовало 15 одборника (88%)
Девета редовна сједница (15.11.2017. ) – присустовало 17 одборника (100%)
Десета редовна сједница (18.12.2017.) – присуствовало 16 одборника (94%)
Једанаеста редовна сједница (27.12.2017.) – присуствовало 16 одборника (94%)
Из предходне анализе је утврђено да присуство одборника на сједницама Скупштине у
2017. године износи 93%.
При реализацији Програма рада Скупштине Општине Костајница за 2017. годину
обавеза свих носилаца активности и задатака, а у циљу ефикаснијих припрема сједница
скупштина је била да:
- материјали буду стручно обрађени и припремљени у довољном броју примјерака,
са јасно назначеним и образложеним разлозима и циљевима, писани језички и
граматички јасним ријечима, уз појашњење свих стручних израза,
- материјале предходно доставе на разматрање овлаштеном предлагачу, а након
тога, у случају да то буде потребно, са извршеним исправкама, измјенама и
допунама, најкасније 10 дана прије предвиђеног рока, доставе материјале стручној
служби ради благовремене доставе и дистрибуције материјала за засједање
Скупштине општине, како би Скупштина могла одржати сједнице према
Програму,
- материјале разматрају радна тијела Скупштине општине из своје надлежности, те
мишљења о истом доставе Скупштини.

Секретар СО-е
Свјетлана Бајалица, дипл.прав.

Предсједник СО-е
Никола Јањетовић, дипл.ек.ср.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

На основу члана 78. Статута Општине Костајница („Службени гласник
Општине Костајница“, број: 05/16 и 5/17 ) и члана 83. Пословника Скупштине
Општине Костајница („Службени гласник Општине Костајница“, број: 5/16,
5/17 и 12/17), Скупштина Општине Костајница на сједници одржаној дана
23.02.2018. године доноси слиједећи:

ЗАКЉУЧАК

1. Скупштина Општине усваја Извјештај о извршењу Програма рада
Скупштине Општине Костајница за 2017. годину, број:01-013-5/18. од
14.02.2018. године.
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења и објавиће се у
„Службеном гласнику Општине Костајница“.

Број: 01-022-10/18.
Датум:23.02.2018. год.

ПРЕДСЈЕДНИК СО-е
Никола Јањетовић, дипл.ек.ср.

