
РЕПУБЛИКА  СРПСКА         

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА        

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

 

 

 На основу члана 78. Статута општине Костајница („Службени гласник 

општине Костајница“, број: 5/16), Скупштина општине Костајница је на 

сједници  одржаној дана 03.02.2017. године донијела следећи: 

 

 

 

З А К Љ У Ч А К 
 

 

 

1. Усваја се Извјештај о анализи извршења скупштинских одлука донесених у 

2016. години, број:01-013-2/17. од 26.01.2017. године. 

 

2. Овај Закључак ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном  

гласнику Општине Костајница“. 

  

 

 

 

Број: 01-022-9/17.     ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

Датум:03.02.2017.год.                Никола Јањетовић, ек.техничар.ср. 

 

 

         

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 01-013-2/17. 

Датум:26.01.2017.год. 

 

И З В Ј Е Ш Т А Ј 

о анализи извршења  скупштинских одлука донесених у 2016. години 

 

 

 Стручна служба  Скупштине општине Костајница је извршила анализу скупштинских 

одлука донесених  у периоду од 01.01.-31.12.2016.год. и то како слиједи: 

 

 Програмом рада  СО-е за 2016. годину било је предвиђенo je 55 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 2016. 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 2016. годину је био  достављен свим носиоцима 

активности и задатака, као и свим другим субјектима заинтересираним за његово праћење и 

реализацију. 

  

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. 

У току 2016. године усвојено је: 

- 54 Одлуке (23. Одлуке су извршене, а 31. Одлука је у примјени),  

- 39 Рјешења и  

- 32 Закључка 

 

 

АНАЛИЗА ИЗВРШЕЊА СКУПШТИНСКИХ ОДЛУКА 

ДОНЕСЕНИХ У 2016. ГОДИНИ 

 

1. Одлука о висини вриједности непокретности на подручју општине Костајница по зонама 

за потребе утврђивања пореза на непокретности за 2016. године,  

-усвојена дана 29.01.2016.године и извршена, 

2. Одлука о утврђивању пореске стопе за опорезивање непокретности на подручју Општине                      

Костајница у 2016. године, 

-усвојена дана 29.01.2016.године и извршена, 

3. Одлука о давању сагласности на годишњи програм рада Јавне предшколске установе Клуб 

за дјецу "Кестенко" Костајница, 

-усвојена дана 29.01.2016. године и извршена, 



4. Одлука о додјели додатног простора на коришћење ЈУ „Центар за социјални рад“ 

Костајница, 

-усвојена дана 29.01.2016. године и извршена, 

5. Одлука о измјени и допуни Одлуке о оснивању Дома здравља Костајница, 

усвојена дана 29.01.2016. године и извршена, 

6. Одлука о гробљима и погребној дјелатности, 

-усвојена дана 31.03.2016. године  - у примјени, 

7. Одлука о усвајању Годишњег плана утрошка намјенских средстава од накнада по основу                           

продаје шумских дрвних сортимената на подручју општине Костајница за 2016. године, 

-усвојена дана 31.03.2016. године иизвршена, 

8. Одлука о премјештању зелене тржнице - зелене пијаце на мало у Костајници, 

-усвојена дана 31.03.2016. године и извршена, 

9. Одлука о давању сагласност на продужење Уговора о закупу са B-PHARM, 

-усвојена дана 31.03.2016. године и извршена, 

10. Одлука о висини накнаде за коришћење путног земљишта за полагање инфраструктурних 

водова, 

-усвојена дана 31.03.2016. године и извршена, 

11. Одлука о покретању поступка израде плана парцелације, 

-усвојена дана 31.03.2016. године  и извршена, 

12. Одлука о утврђивању стандарда и критеријума за избор и именовање директора јавних 

установа којих је оснивач општина Костајница, 

-усвојена дана 31.03.2016. године -  у примјени, 

13. Одлука о именовању Комисијa за избор директора јавних установа којих је оснивач 

општина Костајница, 

-усвојена дана 31.03.2016. године  -  у примјени, 

14. Одлука расписивању јавног конкурса за избор и именовање директора јавних установа                               

којих је оснивач општина Костајница, 

-усвојена дана 31.03.2016. године - у примјени, 

15. Одлука о утврђивању стандарда и критеријума за избор и именовање Управних одбора                                 

јавних установа и Надзорних одбора јавних предузећа којих је оснивач општина Костајница, 



-усвојена дана 31.03.2016. године -  у примјени, 

16. Одлука о именовању Комисијa за избор Управних одбора јавних установа и Надзорних 

одбора јавних предузећа којих је оснивач општина Костајница, 

-усвојена дана 31.03.2016. године - у примјени, 

17. Одлука расписивању јавног конкурса за избор и именовање Управних одбора јавних 

установа и Надзорних одбора јавних предузећа којих је оснивач општина Костајница, 

-усвојена дана 31.03.2016. године - у примјени, 

18. Одлука о измјени Одлуке о комуналним таксама, 

-усвојена дана 31.03.2016. године - у примјени, 

19. Одлука о измјени Одлуке о условима и начину постављања и уклањања објеката 

привременог карактера, 

-усвојена дана 31.03.2016. године и извршена, 

20. Одлука о усвајању Измјена и допуна Регулационог плана „Блок 2“ у Костајници, 

-усвојена дана 31.03.2016. године и извршена, 

21. Одлука о стављању ван снаге Одлуке о  утврђивању услова и критеријума за избор и 

именовање једног члана Надзорног одбора КП „Комунално“ а.д. Костајница, 

 -усвојена дана 31.03.2016. године и извршена, 

22. Одлука о стављању ван снаге Одлуке о именовању Комисије за избор једног члана 

Надзорног одбора КП „Комунално“ а.д. Костајница, 

-усвојена дана 31.03.2016. године и извршена, 

23. Одлука о усвајању Програма рада Начелника општине и Општинске управе Костајница                                    

за 2016.годину, 

- усвојена дана 27.05.2016. године и извршена, 

24. Одлука о давању у откуп (приватизацију) 4 стамбене јединице изграђене у роох-бау 

систему у стамбеној згради у улици Светосавска бр. 21а, 

-усвојена дана 27.05.2016. године и извршена, 

25. Одлука о давању сагласности ЈПУ Клуб за дјецу „Кестенко“, 

-усвојена дана 27.05.2016. године и извршена, 

26. Одлука о утврђивању мјерила и критеријума за одређивање локалних путева и улица у 

насељу на подручју општине Костајница,  

-усвојена дана 27.05.2016. године - у примјени, 



27. Одлука о разврставању, управљању и заштити локалних путева и улица у насељу на 

подручју општине Костајница, 

-усвојена дана 27.05.2016. године - у примјени, 

28. Одлука којом се усваја ревидована Стратегија развоја општине Костајница за период 

2016-2020.године, 

-усвојена 30.06.2016. године - у примјени, 

29. Одлука којом се усваја Омладинска политика општине Костајница 2017-2021.године  

-усвојена 30.06.2016. - у примјени, 

30. Одлука о давању сагласности ЈЗУ „Дом здравља Костајница“ за потписивање мјеница као 

средства обезбјеђења одгођеног плаћања пореског дуга, 

-усвојена 30.06.2016. године и извршена, 

31. Одлука утврђивању листе стручњака за чланове конкурсних комисија у поступку попуне 

упражњених радних мјеста у Општинској управи, 

-усвојена дана14.12.2016. - у примјени, 

32. Одлука о објављивању јавног огласа за именовање једног члана Општинске изборне 

комисије Костајница, 

-усвојена дана14.12.2016. - у примјени, 

33. Одлука о именовању Конкурсне комисије за провођење поступка по јавном огласу за 

именовање члана Општинске изборне комисије Костајница 

-усвојена дана14.12.2016. - у примјени, 

34. Одлука о именовању одборника Скупштине Општине Костајница који ће присуствовати 

закључењу брака, 

-усвојена дана14.12.2016. - у примјени, 

35. Одлука о  покрићу дефицита Буџета Општине Костјаница за извјештајни период 01.01.-

31.12.2015 

-усвојена дана14.12.2016. и  извршена, 

36. Одлука о усвајању  нацрта Ребаланса Буџета Општине Костајница за 2016. годину 

-усвојена дана14.12.2016. и  извршена, 

37.Одлука о усвајању нацрта Буџета Општине Костајница за 2017. годиине 

-усвојена дана14.12.2016., и извршена, 

38. Одлука о именовању Комисије за примопредају дужности  између начелника Општине у 

случају престанка мандата, 



-усвојена дана14.12.2016. - у примјени, 

39. Одлука о именовању Комисије за примопредају дужности између предсједника 

Скупштине Општине у случају престанка мандата, 

-усвојена дана14.12.2016. - у примјени, 

40. Одлука о именовању Комисије за примопредају дужности између службеника на 

руководећим радним мјестима Општине у случају престанка мандата 

-усвојена дана14.12.2016. -  у примјени, 

41.Oдлукa o усвајању  Ребаланса Буџета Општине Kостајница за 2016. годину;  

- усвојена 30.12.2016. године и извршена, 

42. Одлука измјени и допуни Одлуке о извршењу Буџета општине Костајница за 2016. 

годину, 
 

- усвојена 30.12.2016. године и извршена, 

43.Одлука усвајању Буџета Општине Kостајница за 2017. годину, 
 

-усвојена 30.12.2016. године - у примјени, 

44. Одлука о извршењу Буџета општине Костајница за 2016. годину, 
 

-усвојена 30.12.2016. године - у примјени, 

45. Одлука о висини вриједности непокретности на подручју Општине  Костајница по зонама 

за потребе утврђивања пореза на непокретности у 2017. години 

 

- усвојена 30.12.2016. године и - примјени 

46.Одлука о утврђивању пореске стопе за опорезивање непокретности на подручју Општине 

Костајница у 2017. години 

 

- усвојена 30.12.2016. године - у примјени 

47.Одлука о измјени и допуни одлуке о висини накнаде за рад чланова општинске изборне 

комисије Kостајница, 

 

- усвојена 30.12.2016. године и у примјени, 

48. Одлука о утврђивању вриједности бода за обрачунавање комуналне накнаде за 2017. 

годину, 

 

- усвојена 30.12.2016. године - у примјени, 



49. Одлука о расписивању јавног конкурса за избор и именовање секретара Скупштине 

Општине Костајница, 

 

- усвојена 30.12.2016. године и у примјени, 

50. Одлука именовању Конкурсне комисије за провођење јавног конкурса за избор и 

именовање секретара Скупштине Општине Костајница, 

 

- усвојена 30.12.2016. године - у примјени, 

51. Одлука о расписивању јавног конкурса за избор и именовање начелника Одјељења 

Општинске управе Општине Костајница, 

 

- усвојена 30.12.2016. године - у примјени, 

52.Одлука о  стимулисању наталитета путем асистиране репродукције, 

 

- усвојена 30.12.2016. године - у примјени, 

53.Одлука о  усклађивању акта о оснивању  Јавне установе Народна библиотека „Невенка 

Станисављевић“ Костајница, 
 

усвојена 30.12.2016. године - у примјени, 

54. Одлука о давању сагласности на годишњи програм рада Jавне предшколске установе 

Kлуб за дјецу „Kестенко“ Kостајница, 

 

- усвојена 30.12.2016. године - у примјени, 

 

 

 

СЕКРЕТАР СО-е       ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

Свјетлана Бајалица,ср.                  Никола Јањетовић,ср. 

 

 

 

 
 

 


