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I Z V J E Š T A J 
o izvršenju Programa rada Skupštine opštine Kostajnica za prvo polugodište 2014. 

 
 Stručna služba  Skupštine opštine Kostajnica je izradila Izvještaj o izvršenju Programa rada 
Skupštine opštine Kostajnica za prvo polugodište 2014. godine kako slijedi:  
 
PROGRAM RADA 

 
1. Godišnji izvještaj o radu stalnih radnih tijela za 2013.godinu, 
- predlagač: Načelnik opštine, 
- obrađivač: Stalna radna tijela SO-e, 
- rok izrade: 31.01.2014. godine. 

Tema obrađena na sjednici Skupštine 25.02.2014. 
 

2. Godišnji izvještaj o radu preduzeća i ustanova kojih je osnivač opština 
Kostajnica i godišnji izvještaj o radu Upravnih i Nadzornih odbora preduzeća i 
ustanova kojih je osnivač opština Kostajnica za 2013.godinu, 

- predlagač: Načelnik opštine, 
- obrađivač: direktori i predsjednici upravnih i nadzornih odbora preduzeća i ustanova kojih je 

osnivač opština, 
- rok izrade: 31.01.2014.godine. 

Tema obrađena na sjednici Skupštine 25.02.2014. 
 

3.  Prijedlog Odluke o  zaštiti  od  požara i mjerama zaštite od požara, 
-predlagač: Načelnik opštine, 
-obrađivač:Odjeljenje za opštu upravu,  
-rok izrade: 31.01.2014.godine, 

Tema obrađena na sjednici Skpštine 25.02.2014. 
 
4. Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog oglasa za izbor članova Opštinske izborne komisije 
Kostajnica i Prijedlog Odluke o imenovanju Konkursne komisije za provođenje postupka 
izbora članova OIK-a Kostajnica, 
-predlagač: Načelnik opštine, 
-obrađivač:Stručna služba Skupštine opštine,  
-rok izrade: 31.01.2014.godine. 

Tema obrađena na sjednici Skupštine 25.02.2014. i 29.05.2014. 
 
5. Prijedlog Odluke o komunalnom redu,  
-predlagač: Načelnik opštine, 
-obrađivač: Odjeljenje za opštu upravu - Odsjek za prostorno uređenje, građenje, komunalne i 
stambene poslove, 
-rok izrade: 31.01.2014. 

Tema obrađena na sjednici Skupštine 25.02.2014. 
 
6. Informacija o stanju u oblasti protiv-požarne zaštite  



a/ donošenje zaključaka  o kontinuiranom pranju ulica,  
-predlagač: Načelnik opštine, 
-obrađivač: Odjeljenje za opštu upravu, 
-rok izrade: 28.02.2014. 

Tema obrađena na sjednici Skupštine 25.02.2014. 
 
7. Prijedlog Odluke o građevinskom zemljištu, 
-predlagač: Načelnik opštine, 
-obrađivač: Odjeljenje za opštu upravu, 
-rok izrade:28.02.2014. 

Tema obrađena na sjednici Skpštine 25.02.2014. 
 
8. Prijedlog Odluke o osnivanju  Odbora za žalbe opštinske uprave Kostajnica 
- predlagač: Načelnik opštine, 
-obrađivač:Stručna služba SO-e i Odjeljenje za opštu upravu, 
-rok izrade: 28.02.2012. 

Tema obrađena na sjednici Skupštine 24.01.2014. i  
 
9. Imovinsko pravna pitanja – zahtjevi i predstavke, 
-predlagač: Načelnik opštine, 
-obrađivač: Odjeljenje za opštu upravu i Stručna služba Skupštine i Načelnika opštine,  
-rok izrade: prema potrebi u toku godine. 
 Tema obrađivana dva puta u toku polugodišta. 

        
10. Prijedlog Programa razvoja poljoprivrede  i podsticajnih mjera na području opštine 
Kostajnica, 
-predlagač: Načelnik opštine, 
-obrađivač: Odjeljenje za privredu,finansije i društvene djelatnosti – Odsjek za poljoprivredu, 
vodoprivredu i šumarstvo, 
-rok izrade: po potrebi u toku godine. 
 
11. Izvještaj o radu Načelnika Opštine za 2013. godinu, 
-predlagač: Načelnik opštine, 
-obrađivač- Odjeljenja opštinske uprave, 
-rok izrade: 28.02.2014. 

Tema obrađena na sjednici Skupštine 25.02.2014.  
 
12. Prijedlog Programa rada Hačelnika Opštine za 2014.godinu,  
-predlagač: Načelnik opštine, 
-obrađivač- Odjeljenja opštinske uprave, 
-rok izrade: 28.02.2014. 

Tema obrađena na sjednici Skupštine 25.02.2014.  
 
13. Aktivnosti povodom obilježavanja „Dana opštine“ Kostajnica, 
-predlagač: Načelnik opštine, 
-obrađivač:Odsjek za privredu i razvoj i Turistička organizacija Opštine, 
-rok izrade: 31.03.2014. 
 Tema obrađena kroz Informaciju o provedenim aktivnostima povodom „Dana opštine“ 
 
14. Plan ulaganja sredstava doznačenih od prodaje drvnih sortimenata, 
-predlagač: Načelnik opštine, 
-obrađivač: Odjeljenje za privredu, finansije i društvene djelatnosti – Odsjek za finansije, 



-rok izrade: 31.03.2014. 
Tema obrađena na sjednici Skupštine 25.02.2014.  

 
15. Prijedlog Odluke o grobljima, 
-predlagač: Načelnik opštine, 
-obrađivač: Odjeljenje za opštu upravu, 
-rok izrade: 31.03.2013. 

Tema u obliku nacrta Odluke obrađena na sjednici Skupštine 25.04.2014. 
 
16. Prijedlog Odluke o imenovanju  Odbora za žalbe opštinske uprave Kostajnica 
- predlagač: Načelnik opštine, 
-obrađivač:Stručna služba SO-e i Odjeljenje za opštu upravu, 
-rok izrade: 31.03.2014. 

Tema obrađena na sjednici Skupštine 25.02.2014. 
 
17. Prijedlog Odluke o usvajanju Plana razmještaja privremenih objekata na javnoj površini, 
- predlagač: Načelnik opštine, 
-obrađivač:Odjeljenje za opštu upravu- Odsjek za prostorno uređenje, građenje, komunalne i 
stambene poslove, 
-rok izrade: 31.03.2014. 

Tema obrađena na sjednici Skupštine 25.04.2014. 
 
18.Informacija o stanju u oblasti povratka i zbrinjavanja izbjeglica na području opštine 
Kostajnica, 
-predlagač: Načelnik opštine, 
-obrađivač: Odjeljenje za opštu upravu, 
-rok izrade: 31.03.2014. 
 
19. Informacija o implementaciji projekta izgradnje infrastrukture u dijelovima u kojima 
žive povratnici, iz sredstava namjenjenih za održivi povratak, 
-predlagač: Načelnik opštine, 
-obrađivač: Odjeljenje za opštu upravu,  
-rok izrade: 31.03.2014. 
 
20. Informacija o informisanju građana, 
-predlagač: Načelnik opštine, 
-obrađivač: JP „Centar STIK“ i Odjeljenje za privredu,finansije i društvene djelatnosti- Odsjek za 
privredu i razvoj, 
-rok izrade: 30.04.2014. 

Tema obrađena na sjednici Skupštine 25.04.2014. 
 
21. Završni račun Budžeta  opštine za 2013.godinu, 
-predlagač: Načelnik opštine, 
-obrađivač:Odjeljenje za privredu, finansije i društvene djelatnosti – Odsjek za finansije, 
-rok izrade: 30.04.2014. 

Tema obrađena na sjednici Skupštine 25.04.2014. 
 
22. Godišnji izvještaj  o finansijsko-materijalnom poslovanju korisnika budžeta za  
2013.godinu, 
-predlagač: Načelnik opštine, 
-obrađivač: Odjeljenje za privredu, finansije i društvene djelatnosti – Odsjek za finansije, 
-rok izrade: 30.04.2014. 



Tema obrađena na sjednici Skupštine 25.04.2014. 
 
23. Informacija o gazdovanju lovištima i ribarskim resursima na području opštine 
Kostajnica, 
-predlagač: Načelnik opštine, 
-obrađivač: Lovačko udruženje „ Balj“ i Sportsko ribolovno udruženje „ Mrena“, 
-rok izrade: 30.04.2014. 
 
24. Informacija o zaštiti čovjekove okoline, 
-predlagač: Načelnik opštine, 
-obrađivač: Odjeljenje za opštu upravu, 
-rok izrade: 30.04.2014. 

Tema obrađena na sjednici Skupštine 25.02.2014. 
 
25. Prijedlog Godišnjeg plana izgradnje, rekonstrukcije, održavanja lokalnih puteva i ulica u 
naselju na području opštine Kostajnica,  
-predlagač: Načelnik opštine, 
-obrađivač:-obrađivač: Odjeljenje za opštu upravu - Odsjek za prostorno uređenje, građenje, 
komunalne i stambene poslove, 
-rok izrade: 30.04.2014. 
 
26. Usklađivanje Statuta Opštine i Poslovnika Skupštine opštine sa Zakonom o izmjenama i 
dopunama Zakona o lokalnoj samoupravi i Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o 
statusu funkcionera,  
-predlagač: Načelnik opštine, 
-obrađivač: Stručna služba SO-e, 
-rok izrade: najkasnije do 31.05.2014. 

Tema u nacrtu Statuta i Poslovnika obrađena na sjednici Skupštine 25.04.2014. 
 
27. Informacija o zasijanim površinama u proljetnoj sjetvi, 
-predlagač: Načelnik opštine, 
-obrađivač:Odjeljenje za privredu, finansije i društvene djelatnosti – Odsjek za poljoprivreu, 
vodoprivredu i šumarstvo, 
 -rok izrade: 31.05.2014. 
 
28. Informacija  o tromjesečnom izvršenju budžeta u 2014. godine, 
-predlagač: Načelnik opštine, 
-obrađivač:Odjeljenje za privredu,finansije i društvene djelatnosti-Odsjek za finansije, 
-rok izrade: 31.05.2014. 

Tema obrađena na sjednici Skupštine 03.06.2014. 
 
29. Aktivnosti povodom obilježavanja Krsne slave opštine Kostajnica, 
-predlagač: Načelnik opštine, 
-obrađivač: Odsjek za privredu i razvoj i Turistička organizacija Opštine, 
-rok izrade: 30 dana prije slave. 
 
  

Tema obrađena kroz Informaciju o provedenim aktivnostima povodom Krsne slave opštine. 
 
30. Prijedlog Odluke o uređenju vodotoka na području opštine Kostajnica, 
-predlagač: Načelnik opštine, 



-obrađivač: Odjeljenje za opštu upravu – Odsjek za prostorno uređenje, građenje, komunalne i  
stambene poslove, 
-rok izrade: 31.05.2012. 
 
31. Program zaštite čovjekove okoline i zaštite kulturnog i istorijskog naslijeđa, 
-predlagač: Načelnik opštine, 
-obrađivač: Odjeljenje za opštu upravu – Odsjek za prostorno uređenje, građenje, komunalne i  
stambene poslove, 
-rok izrade: 31.05.2014. 
 
32. Prijedlog Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava ostvarenih od naknada za 
promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe na području opštine 
Kostajnica, 
predlagač: Načelnik opštine, 
-obrađivač:Odjeljenje za privredu, finansije i društvene djelatnosti, 
-rok izrade: 31.05.2014. 
 
33. Informacija o problematici u komunalnoj djelatnosti, 
-predlagač: Načelnik opštine, 
-obrađivač:KP „ Komunalno“ ad. Kostajnica i Odjeljenje za opštu upravu - Odsjek za prostorno 
uređenje, građenje, komunalne i  stambene poslove, 
-rok izrade: 30.06.2014. 

Tema obrađena na sjednici Skupštine Komunalnog preduzeća. 
 

34. Informacija o stanju i problematici, boraca, porodica poginulih  i nestalih boraca, RVI i 
pripadnika radne obaveze na području opštine, 
-predlagač: Načelnik  opštine, 
-obrađivač: Odjeljenje za opštu upravu-Odsjek za inspekcijske poslove i boračko-invalidsku 
zaštitu,Boračka organizacija i Udruženja porodica palih boraca i RVI,  
-rok izrade: 30.06.2012. 

Tema obrađena na sjednici Skupštine 24.06.2014. 
 
  
 Analizom izvršenja  Programa rada  SO-e za prvo polugodište  2014.godinu konstatovano je         
sledeće: 
 -ukupno planirane programske teme    34 
 -planirane i obrađene teme     24 
 -planirane i neobrađene teme     10               
 
U prvom polugodištu 2014 godine održano je  9 sjednica, od čega: 
 -redovnih sjednica...................................5       
 -svečanih sjednica....................................0 
 -vanrednih sjednica.................................4 ( treća vanredna sjednica nije okončana). 
  
 Programom rada  SO-e za 2014. godinu predviđeno je 59 skupštinskih  tema od čega 34 za prvo 
polugodište. Program je koncipiran  kao okvirni akt. 

Pored definisanih tema Skupština opštine je raspravljala i o svim drugim pitanjima za koje se 
ukazala potreba u toku izvještajnog perioda, te ih je u skladu sa njihovim pojavljivanjem uvrštavala u dnevni 
red sjednica prema predviđenoj dinamici. 

Nadležni predlagači i izvjestioci su bili obavezni da svoje prijedloge temeljno pripreme za sjednicu 
Skupštine opštine i da materijale za pojedine programske teme blagovremeno dostave preko nadležnih 
službi. 



Programske teme koje nisu obrađene  u najvećem dijelu se odnose na Strategije i Informacije čija 
obrada se očekuje do kraja 2014 godine, a dio neobrađenih tema je naveden u Programu rada SO-e da se 
obrađuje po potrebi u toku godine. 
 

 
 

Sekretar SO-e               Predsjednik SO-e 
Svjetlana Bajalica,dipl.prav.            Željko Čekić,mr.ing. 
 

 
 

 

 


