РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

На основу члана 56. Статута општине Костајница („Службени гласник
општине Костајница“, број: 12/05 и 1/07), члана 111. став 3. и члана 131.
Пословника Скупштине општине Костајница („Службени гласник општине
Костајница“, број: 12/09) Скупштина општине Костајница је на сједници
одржаној дана 29.01.2016. године донијела следећи:

ЗАКЉУЧАК

1. Усваја се Извјештај о анализи извршења скупштинских одлука донесених у
2015. години, број:01-013-11/16. од 18.01.2016. године.
2. Овај Закључак ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном
гласнику општине Костајница“.

Број: 01-022-4/16.
Датум: 29.01.2016.год.

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 01-013-11/16.
Датум:18.01.2016.год.
ИЗВЈЕШТАЈ
о анализи извршења скупштинских одлука донесених у 2015. години

Стручна служба Скупштине општине Костајница је извршила анализу скупштинских одлука
донесених у периоду од 01.01.-31.12.2015.год. и то како слиједи:
Програмом рада СО-е за 2015. годину било је предвиђенo je 56 скупштинских тема и исти је
конципиран као оквирни акт.
Поред дефинисаних тема Скупштина општине је расправљала и о свим другим питањима за
које се указала потреба у току 2015. године, те их је у складу са њиховим појављивањем уврштавала у
дневни ред сједница према предвиђеној динамици.
Надлежни предлагачи и извјестиоци су били обавезни да своје приједлоге темељно припремe
за сједницу Скупштине општине и да материјале за поједине програмске теме благовремено доставе
преко надлежних служби.
Програм рада Скупштине општине за 2015. годину је био достављен свим носиоцима
активности и задатака, као и свим другим субјектима заинтересираним за његово праћење и
реализацију.

Од 56. програмских тема, Скупштина општине је у годишњем периоду разматрала 49
тема, од чега није разматрано 7 програмских тема и то:
1. Приједлог Одлуке о гробљима,
2. Годишњи извјештај о раду Одбора за жалбе за 2014.годину,
3. Приједлог Годишњег плана изградње, реконструкције, одржавања локалних путева и
улица у насељу на подручју општине Костајница,
4. Активности поводом обиљежавања Крсне славе општине Костајница,
5. Приједлог Одлуке о уређењу водотока на подручју општине Костајница,
6. Приједлог Одлуке о утврђивању пореске стопе за опорезивање непокретности на
подручју општине Костајницаза 2016. годину,
7. Извјештај Начелника општине о раду у органима предузећа које обављња комуналну
дјелатност
Анализом извршења Програма рада СО-е за 2015.годину констатовано је следеће:
-укупно планиране програмске теме
56
-планиране и обрађене теме
49
-планиране и необрађене теме
7

Приједлог Одлуке о утврђивању пореске стопе за опорезивање непокретности на подручју
општине Костајница за 2016. годину је због усвајања новог Закона о порезу на непокретности
(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 91/15) уврштена у Програм рада СО-е за 2016.
годину у јануару мјесецу, као и Извјештај Начелника општине о раду у органима предузећа
које обавља комуналну дјелатност.
У току 2015. године одржано је 8 сједница и то:
-редовних сједница....................................7
-свечаних сједница....................................1
-ванредних сједница.................................0
-конститутивних сједница.......................0

Одлуке и други акти СО-е и њених органа објављују се у „Службеном гласнику општине
Костајница“ , редовно послије сваке сједнице на званичној интернет страници Општинске управе.

АНАЛИЗА ИЗВРШЕЊА СКУПШТИНСКИХ ОДЛУКА
Датум усвајања

27.03.2015.
27.03.2015

27.03.2015.

27.03.2015.

27.03.2015.

27.03.2015.
27.03.2015.
15.05..2015.

15.05.2015.
15.05.2015.
15.05.2015..

15.05.2015.

15.05.2015.

19.06.2015.
19.06.2015

Назив
1. Одлука о додјели награда и
признања
2. Одлука о усвајању Годишњег плана
утрошка намјенских средстава од
накнада по основу продаје шумских
дрвних сортимената на подручју
општине Костајница
3. Одлука о измјени Одлуке о
условима и начину постављања и
уклањања објеката привременог
карактера
4. Одлука о измјени и допуни Одлуке о
приступању измјенама и допунама
Регулационог плана дио „Блока2“
5. Одлука о именовању Савјета за
израду измјена и допуна Регулационог
плана „Блок 2“
6. Одлука о давању сагласности за
закључење уговора о закупу пословног
простора у улици Светосавска 13.
7. Одлука о усвајању ЛАП
8. Одлука којом се усваја Програм рада
Начелника општине и Општинске
управе Костајница за 2015. годину
9. Одлука којом се усваја План заштите
од пожара
10. Одлука о додјели простора на
коришћење
11. Одлука о давању сагласности ЈЗУ
„Дом здравља Костајница“ за
потписивање мјеница као средства
обезбјеђења одгођеног пореског дуга
12. Одлука о утврђивању услова и
критеријума за избор и именовање
једног члана надзорног одбора КП
„Комунално“ ад Костајница
13. Одлука о именовању Комисије за
избор једног члана надзорног одбора
КП „Комунално“ ад Костајница
14. Одлука о уређењу простора и
грађевинском земљишту
15. Одлука о усвајању програма
утрошка средстава остварених од
накнада за промјену намјене
пољопривредног земљишта у
непољопривредне сврхе на подручју
општине Костајница за 2015 годину
16. Одлука о додјели пословног
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Примјењује се

Извршена

Извршена
Извршена

Примјењује се
Примјењује се
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19.06.2015.

19.06.2015.

19.06.2015.
02.11.2015.

14.12.2015.

14.12.2015.
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30.12.2015.
30.12.2015.

30.12.2015.

30.12.2015.

30.12.2015.

30.12.2015.

30.12.2015.

30.12.2015.

30.12.2015

простора за кориштење ЈУ „Центар за
социјални рад Костајница“
17. Одлука о додјели пословног
простора на кориштење ОО „Црвеном
крсту“ Костајница
18. Одлука о измјени и допуни Одлуке
о комуналном реду,
19. Одлука о прихватању кредитних
средстава Свјетске банке-Међунароне
асоцијације за развој по Пројекту
хитног опоравка од поплава
20. Одлука о усвајању Извјештаја о
извршењу Буџета општине Костајница
за период 01.01.-30.06.2015. године
21. Одлука о усвајању нацрта
Ребаланса Буџета општине Костајница
за 2015 годину
22. Одлука о усвајању нацрта Буџета
општине Костајница за 2016. годину
23. Одлука о усвајању Програма рада
СО- Костајница за 2016 год.
24. Одлука у усвајању Ребаланса
Буџета општине Костајница за 2015
годину и Одлука о измјени и допуни
Одлуке о извршењу Буџета општине
Костајница за 2015 годину
25. Одлука о усвајању Буџета општине
Костајница за 2016 годину и приједлог
Одлуке о извршењу Буџета општине
Костајница за 2016. годину
26. Одлука о утврђивању базне цијене
за обрачун трошкова уређења градског
грађевинског земљишта на подручју
општине Костајница
27. Одлука о утврђивању основице за
израчунавање једноккратне ренте на
подручју општине Костајница
28. Одлука о утврђивању вриједности
бода за обрачунавање комуналне
накнаде за 2016 годину
29. Одлука о преносу права својине на
непокретностима
у
власништву
општине Костајница са општине
Костајница
на
СПЦ
Општину
Костајница, без накнаде
30. Одлука о регулисању права и
обавеза између општине Костајница и
СПЦ Општине Костајница по питању
СПГ „Чекиновац“
31. Одлука о стамбеном збрињавању
повратника по основу споразума о
реадмисији
кроз
имплементацију
пројекта
„интегрирани
програм
подршке за реинтеграцију повратника
по основу споразума о редмисији“
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Примјењује се

Примјењује се

Примјењује се
У процесу реализације

У процесу реализације

Примјењује се

У наведеном периоду донесено је 32 закључка и 20 рјешења.

СЕКРЕТАР СО-е
Свјетлана Бајалица,дипл.прав.ср.

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

