
РЕПУБЛИКА  СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА             

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  

       

    

 

На основу члана 81. Пословника о раду Скупштине Општине Костајница  

(„Службени гласник Општине Костајница“, број: 5/16) и члана 78. Статута 

Општине Костајница („Службени гласник Општине Костајница“, број:5/16), 

Скупштина Општине  Костајница је на сједници одржаној дана 30.12.2016. 

године донијела је следећу: 

 

 

 

О Д Л У К У 

О УСВАЈАЊУ ПРОГРАМА РАДА  

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КОСТАЈНИЦА  

ЗА 2017. ГОДИНУ 
 

 

Члан  1. 

 Усваја се Програм рада Скупштине Општине Костајница за 2017. годину. 

 

 

Члан 2. 

 Саставни дио ове Одлуке је Програм рада Скупштине Општине 

Костајница  за 2017. годину. 

 

 Члан 3. 

 Ова Oдлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у  

„Службеном  гласнику Општине Костајница“. 

  

 

 

 

Број: 01-022-108/16.      ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

Датум: 30.12.2016.год.     Никола Јањетовић, ек.техничар 

 

 

        
 

 

 
 

 



РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА    ПРИЈЕДЛОГ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П Р О Г Р А М    Р А Д А 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КОСТАЈНИЦА 

ЗА 2017. ГОДИНУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Децембар 2016. год. 
 



1. ПРОГРАМСКЕ ТЕМЕ И ТЕРМИНИ ОДРЖАВАЊА СЈЕДНИЦА 

 

 ЈАНУАР – ФЕБРУАР - МАРТ 

 

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

комуналну дјелатност, 

- предлагач:начелник општине, 

- предлагач: начелник општине, 

 

2. Анализа извршења скупштинских  одлука за 2016.годину, 

- предлагач: начелник  општине, 

- обрађивач: предсједник СО-е и секретар СО-е,  

 

3. Информација о стању у области против-пожарне заштите  

а/ доношење закључака  о континуираном прању улица,  

- предлагач: начелник општине, 

- обрађивач: одјељење за општу управу и ДВД 

 

4. Имовинско правна питања – захтјеви и представке, 

- предлагач: начелник општине, 

- обрађивач: одјељење за општу управу и стручна служба Скупштине и начелника 

општине,  

- рок израде: према потреби у току године. 

        

5. Извјештај о раду начелника Oпштине за 2016. годину, 

- предлагач: начелник општине, 

- обрађивач- начелник и одјељења општинске управе, 

 

6. Приједлог Програма рада начелника Општине за 2017. годину,  

- предлагач: начелник општине, 

- обрађивач- начелник и Одјељења општинске управе, 

 

7. Приједлог измјена и допуна Статута Општине Костајница  

- предлагач: начелник општине, 

- обрађивач- стручна служна Скупштине и начелника општине, 

 

8. Приједлог измјене и допуне Пословника о раду Скупштине Општине Костајница  

- предлагач: Колегиј 

- обрађивач- стручна служна Скупштине и начелника општине, 

 

9. Активности поводом обиљежавања „Дана општине“ Костајница  

- предлагач: начелник општине, 

- обрађивач: одјељење за привреду, финансије и друштвене дјелатности и Туристичка 

организација Општине, 

 

10. План улагања средстава дозначених од продаје дрвних сортимената, 

- предлагач: начелник општине, 

- обрађивач: одјељење за привреду, финансије и друштвене дјелатности  

 

11. Годишњи извјештај о раду Одбора за жалбе за 2016.годину, 

- предлагач: начелник општине, 



- обрађивач: Одбор за жалбе, 

 

12. Информација о имплементацији пројекта изградње инфраструктуре у 

дијеловима у којима живе повратници, из средстава намјењених за одрживи 

повратак, 

- предлагач: начелник општине, 

- обрађивач: одјељење за општу управу,  

 

13. Информација о стању клизишта на подручју Општине Костајница; 

- предлагач: начелник општине, 

- обрађивач: одјељење за општу управу,  

 

АПРИЛ – МАЈ - ЈУНИ 

 

1. Информација о информисању грађана, 

- предлагач: начелник општине, 

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

дјелатности, 

 

2. Завршни рачун Буџета  општине за 2016.годину, 

- предлагач: начелник општине, 

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

 

3. Годишњи извјештај о финансијско-материјалном пословању корисника буџета 

за 2015.годину, 

- предлагач: начелник општине, 

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

 

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, 

- предлагач: Начелник општине, 

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

установа којих је оснивач општина, 

 

5. Информација о газдовању ловиштима и рибарским ресурсима на подручју 

општине Костајница, 

- предлагач: начелник општине, 

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

 

6. Информација о заштити човјекове околине, 

- предлагач: Начелник општине, 

- обрађивач: Одјељење за општу управу, 

 

- Приједлог Годишњег плана изградње, реконструкције, одржавања локалних 

путева и улица у насељу на подручју општине Костајница  

- предлагач: начелник општине, 

- обрађивач:одјељење за општу управу, 

 

7. Информација о засијаним површинама у прољетној сјетви, 

- предлагач: начелник општине, 

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



 

8. Информација  о тромјесечном извршењу Буџета у 2017. године, 

- предлагач: начелник општине, 

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

 

9. Активности поводом обиљежавања Крсне славе општине Костајница, 

- предлагач: начелник општине, 

- обрађивач: одјељење за привреду, финансије и друштвене дјелатности и Туристичка 

организација Општине, 

 

10. Приједлог Одлуке о усвајању Програма утрошка средстава остварених од 

накнада за промјену намјене пољопривредног земљишта у непољопривредне 

сврхе на подручју општине Костајница, 

- предлагач: начелник општине, 

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

 

11. Приједлог Програма утрошка средстава остварених од посебних водних накнада 

на подручју општине Костајница за 2016. годину, 

- предлагач: начелник општине, 

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

 

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

бораца, РВИ и припадника радне обавезе на подручју општине, 

- предлагач: начелник  општине, 

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

палих бораца и РВИ,  

 

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

- предлагач: начелник општине, 

- обрађивач: одјељење за општу управу,  

 

АВГУСТ - СЕПТЕМБАР 

 

1. Полугодишњи Извјештај о раду сталних радних тијела СО-е за 2017. годину 

- предлагач: предсједник СО-е,  

- обрађивач: стална радна тијела СО-е, 

 

2. Информација о стању пољопривреде на подручју општине Костајница 

- предлагач: начелник општине, 

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

 

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

- предлагач: начелник општине, 

- обрађивач: предсједник СО-е и секретар СО-е, 

 

4. Информација о раду правобранилаштва на подручју Општине Костајница, 

- предлагач: начелник општине, 

- обрађивач: Правобранилаштво РС, 

 

5. Информација из области социјално-угрожених категорија, 

- предлагач: начелник  општине, 

- обрађивач: Центар за социјални рад Костајница,  



 

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

- предлагач: начелник  општине, 

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

 

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

- предлагач: начелник  општине, 

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

 

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

- предлагач: начелник  општине, 

- обрађивач:Полицијска станица Костајница,  

 

9. Информација о стању невладиних организација на подручју општине 

Костајница, којима су дозначена средства из Буџета Општине Костајница, 

- предлагач: начелник  општине, 

- обрађивач: невладине организације,  

 

10. Полугодишњи извјештај о финансијско - материјалном пословању корисника 

Буџета, 

- предлагач: начелник  општине, 

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

 

11. Извјештај о извршењу Буџета општине Костајница за прво полугодиште 2017. 

године,  

- предлагач: начелник  општине , 

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

 

12. Информација о запошљавању на подручју Општине, 

- предлагач: начелник  општине, 

- обрађивач: Завод за запошљавање- БИРО Костајница, 

 

13. Приједлог Одлуке о обнови и рестаурацији свих споменика из свих ратова на 

подручју Општине Костајница, 

- предлагач: начелник општине, 

- обрађивач: одјељење за општу управу,  

 

ОКТОБАР – НОВЕМБАР - ДЕЦЕМБАР  

 

1. Информација  о проведеној јесењој сјетви , 

- предлагач: начелник  општине, 

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

 

2. Информација  о извршењу Буџета  општине Костајница за 9 мјесеци у  

2016.години,  

- предлагач: начелник  општине, 

- обрађивач: одјељење за привреду,финансије и друштвене дјелатности 

 

3. Нацрт Буџета општине за 2018.годину, 

- предлагач: начелник  општине,  

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

 



4. Информација о стању привреде на подручју Општине Костајница, 

- предлагач: начелник општине, 

- обрађивач: одјељење за привреду, финансије и друштвене дјелатности 

 

5. Приједлог Буџета општине за 2018. годину, 

- предлагач: начелник  општине,  

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

 

6. Приједлог Програма рада Скупштине општине за 2018.годину, 

- предлагач: Колегиј СО-е, 

- обрађивач: Колегиј СО-е, 

- рок израде: 31.12.2016.године 

 

7. Приједлог Програма вршења комуналних дјелатности заједничке комуналне 

потрошње, 

- предлагач: начелник општине, 

- oбрађивач: одјељење за општу управу, 

 

8. Извјештај о имплементацији Стратегије развоја општине Костајница за 2016-

2020 год. и усвајање Плана имплементације за 2018. год. 

- предлагач: начелник општине, 

- oбрађивач: одјељење за привреду, финансије и друштвене дјелатности, 

 

9. Информација о сарадњи општине са Међународним институцијама са посебним 

освртом на израду пројеката за фондове према међународним организацијама, 

- предлагач: начелник општине, 

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

 

 

2. МЈЕРЕ ЗА ИЗВРШЕЊЕ ПРОГРАМА 

 

 Обавеза свих носилаца активности и задатака при реализацији овог Програма, а у 

циљу ефикаснијих припрема сједница скупштина је да: 

- материјали буду стручно обрађени и припремљени у довољном броју примјерака, 

са јасно назначеним и образложеним разлозима и циљевима, писани језички и 

граматички јасним ријечима, уз појашњење свих стручних израза, 

- материјале предходно доставе на разматрање овлаштеном предлагачу, а након 

тога, у случају да то буде потребно, са извршеним исправкама, измјенама и 

допунама, најкасније 10 дана прије предвиђеног рока, доставе материјале стручној 

служби ради благовремене доставе и дистрибуције материјала за засједање 

Скупштине општине, како би Скупштина могла одржати сједнице према 

Програму, 

- материјале разматрају радна тијела Скупштине општине из своје надлежности , те 

мишљења о истом доставе Скупштини. 

 

3. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

 Програм рада СО-е Костајница за 2017.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 2017. године , те ће их у складу са 

њиховим појављивањем уврстити у дневни ред сједница према предвиђеној динамици. 



Надлежни предлагачи и извјестиоци су обавезни да своје приједлоге темељно 

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

благовремено доставе преко надлежних служби. 

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

другим субјектима заинтересираним за његово праћење и реализацију. 

 

 

Број: 01-022-108.1/16.      КОЛЕГИЈУМ СО-е 

Датум: 30.12.2016.год.      

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


