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ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА
СА 1. ТЕМАТСКЕ СЈЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ НОВИ ГРАД
Прва тематска сједница Скупштине општине Нови Град је одржана 05.04.2019. године са
почетком у 11,00 часова у сали амфитеатра ЈУ Културно-образовни центар Нови Град.
Сједници је присуствовало 19 одборника.
Сједници нису присуствовали одборници: Сњежана Рајилић,Драго Тодић,Борислав
Новаковић,Мирко Вујановић,Един Шупуковић, Мирко Шљокавица,Жељко Вуковић и Зоран
Мршић.
Поред одборника сједници су присуствовали: Мирослав Дрљача, начелник општине ; Бојан
Лукач, замјеник Начелника општине; Милева Богић, секретар СО-е; Селим Екић,
потпредсједник Скупштине општине; начелници Одјељења: Слађана Вукоман Ољача, Боривој
Јапунџа , Дамир Шевић, Сања Пилиповић; Саша Магазиновић и Јасмин Емрић, посланици у
представничком дому Парламентарне скупштине БиХ; посланици Народне Скупштине
Републике Српске:Сенад Братић и Денис Шулић; представници Државне регулаторне агенције
за радиоциону и нуклеарну безбједност; помоћник Министра за просторно уређење,
грађевинарство и екологију, Свјетлана Радусин; Драган Ковачевић, представник Републичког
завода за заштиту културно-историјског насљеђа; Зоран Лукач,представник Фонда за заштиту
животне средине;ПремијерУнско-санског кантона;Градоначелници и начелници сусједних
општина; представници републичких предузећа и установа; представници невладиних
организација и директори јавних предузећа и установа општине Нови Града; представници
средстава инфомисања:Зора Савић, новинар „Радио Нови Град“ Нови Град, Вељко Бабић,
новинар РТРС-а,сниматељ Недељко Лајшић и новинари више медијских кућа из БиХ, РС и
Републике Хрватске.
Сједницом је предсједавао Мирко Згоњанин, предсједник СО-е, који је отворио
1.тематску сједницу Скупштине општине Нови Град, предложио дневни ред који су одборници
добили у писаној форми и отворио расправу.
Како расправе није било, предсједник СО-е је дао на гласање дневни ред, након чега је
констатовао да је усвојен са 19 гласова ЗА (једногласно) сљедећи
ДНЕВНИ РЕД
1. Радиоактивни отпад у долини ријеке Уне-пријетње и перспективе
Тачка 1.
Радиоактивни отпад у долини ријеке Уне-пријетње и перспективе
Предсједник СО-е је отворио расправу и позвао учеснике да се обрате, по утврђеном
Протоколу:
1. Уводно образложење је дао Мирослав Дрљача, начелник општине, који је истакао да су на
ову Скупштину позвати учесници који могу дати велики допринос у рјешавању овог
проблема, везаног за штетност одлагања радиоактивног отпада у Трговској гори.
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2. Саша Магазиновић, предсједник“КЛУБА ЗЕЛЕНИХ“ и посланик у представничком дому
Парламентарне скупштине БиХ и Јасмин Емрић члан“КЛУБА ЗЕЛЕНИХ“ и посланик у
представничком дому Парламентарне скупштине БиХ који су упознали Скупштину са
закључцима “КЛУБА ЗЕЛЕНИХ“ о поменутој проблематици са сједнице клуба одржане
25.03.2019.године у Сарајеву;
3.Един Делић, професор на Рударско-геолошком факултету Универзитета у Тузли и начелник
општине Лукавац, који је одржао презентацију о значају и проблематици овог проблема;
4. Никола Арбутина, начелник општине Двор на Уни, је изнио друштвено-политичко виђење
званичника спорног подручја из Републике Хрватске;
5.Маринко Зељко, директор Државне регулаторне агенције за радиациону и нуклеарну
безбједност и Емир Диздаревић, замјеник директора, су изнијели ставове овлаштене агенције
БиХ;
6. Мирко Лукић, предсједник Форума за безбједност општине Нови Град је изнио ставове са
сједнице Форума за безбједност;
7. Марио Црнковић, предсједник невладине организације Греен теам, је
представника еколошких удружења грађана.

изнио ставове

Поред протоколом предвиђених обратили су се и помоћник Министра за просторно уређење
грађевинарство и екологију ,Свјетлана Радусин, др Душко Врањеш ,градска управа Приједор,
Сњежана Бурсаћ Новаковић посланик у Парламентарној скупштини БиХ,Станић Слободан,
одборник и СовиЉ Мирко , директор ЈЗУ“Младен Стојановић“ Приједор.
Предсједник СО-е је закључио расправу и предложио сљедеће:
Закључке
1.Захтијевамо од институција Босне и Херцеговине да хитно предузму активности на заштити
својих грађана у општинама које се налазе у сливу ријеке Уне од планова Републике Хрватске
да одлаже радиоактивни отпад на локацији касарне Черкезовац, Трговска гора, општина Двор,
2.Тражимо од Савјета министара БиХ да хитно именује нову Радну групу за праћење стања и
активности у вези с могућом изградњом одлагалишта нуклеарног отпада на локацији Трговска
гора, општина Двор, јер је ранијем саставу Радне групе која је именована на 49. сједници
Савјета министара БиХ одржаној 21.03.2016. године истакао мандат,
3.Тражимо од Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике
Српске да се убрза и заврши процедура проглашења Парка природе ''Уна'' за подручје од
ентитетске линије разграничења до ушћа ријеке Уне у Саву.
4.Тражимо од Владе Републике Српске и Министарства за просторно уређење, грађевинарство
и екологију Републике Српске да у сарадњи са Савјетом министара БиХ формира експертски
правни тим који би припремио елементе за евентуалну арбитражу или судски спор против
Републике Хрватске, уколико Република Хрватска истраје у намјери да одлаже радиоактивни
отпад на локацији касарне Черкезовац, Трговска гора, општина Двор,
5.Тражимо да Босна и Херцеговина хитно пошаље ноту Републици Хрватској о недопустивости
начина избора локације за одлагање радиоактивног отпада у близини државне границе са БиХ,
6.Позивамо институције локалне и регионалне самоуправе у долини ријеке Уне у Републици
Хрватској да, у консултацији са грађанима својих општина и градова, јасно искажу свој став по
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питању изградње одлагалишта за радиоактивни отпад на локацији касарне Черкезовац,
Трговска гора, општина Двор,
7.Тражимо да Државна регулаторна агенција за радијациону и нуклеарну безбједност БиХ, у
оквиру својих надлежности, врши редовна (полугодишња и годишња) мјерења висине
радиоактивог зрачења на подручју општине Нови
које је дао на гласање, након чега је констатовао да
(једногласно)сљедећи:

су

усвојени са 19 гласова ЗА

ЗАКЉУЧЦИ
1.Захтијевамо од институција Босне и Херцеговине да хитно предузму активности на заштити
својих грађана у општинама које се налазе у сливу ријеке Уне од планова Републике Хрватске
да одлаже радиоактивни отпад на локацији касарне Черкезовац, Трговска гора, општина Двор,
2.Тражимо од Савјета министара БиХ да хитно именује нову Радну групу за праћење стања и
активности у вези с могућом изградњом одлагалишта нуклеарног отпада на локацији Трговска
гора, општина Двор, јер је ранијем саставу Радне групе која је именована на 49. сједници
Савјета министара БиХ одржаној 21.03.2016. године истакао мандат,
3.Тражимо од Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике
Српске да се убрза и заврши процедура проглашења Парка природе ''Уна'' за подручје од
ентитетске линије разграничења до ушћа ријеке Уне у Саву.
4.Тражимо од Владе Републике Српске и Министарства за просторно уређење, грађевинарство
и екологију Републике Српске да у сарадњи са Савјетом министара БиХ формира експертски
правни тим који би припремио елементе за евентуалну арбитражу или судски спор против
Републике Хрватске, уколико Република Хрватска истраје у намјери да одлаже радиоактивни
отпад на локацији касарне Черкезовац, Трговска гора, општина Двор,
5.Тражимо да Босна и Херцеговина хитно пошаље ноту Републици Хрватској о недопустивости
начина избора локације за одлагање радиоактивног отпада у близини државне границе са БиХ,
6.Позивамо институције локалне и регионалне самоуправе у долини ријеке Уне у Републици
Хрватској да, у консултацији са грађанима својих општина и градова, јасно искажу свој став по
питању изградње одлагалишта за радиоактивни отпад на локацији касарне Черкезовац,
Трговска гора, општина Двор,
7.Тражимо да Државна регулаторна агенција за радијациону и нуклеарну безбједност БиХ, у
оквиру својих надлежности, врши редовна (полугодишња и годишња) мјерења висине
радиоактивог зрачења на подручју општине Нови Град
8.Закључци ступају на снагу даном доношења а објавиће се у „Службеном гласнику општине
Нови Град“
Усвајањем Закључака, предсједник СО-е Мирко Згоњанин је закључио 1.тематску сједницу
Скупштине општине Нови Град .
ЗАПИСНИЧАР
Сузана Рађеновић с.р.

СЕКРЕТАР
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ с.р.
Милева Богић, дипл.правник

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ с.р.
Мирко Згоњанин, дипл.економ.

