РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА НОВИ ГРАД
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Стручна служба СО-е
Број: 02-013-10/20
Датум: 25.06.2020. године
ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА
СА 40. РЕДОВНЕ СЈЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ НОВИ ГРАД
Четрдесета редовна сједница Скупштине општине Нови Град је одржана 25.06.2020.
године са почетком у 9,00 часова, у сали амфитеатра Културно-образовног центра Нови Град.
Сједници је присуствовало 25 одборника.
Сједници нису присуствовали одборници: Симо Томић и Фикрет Халиловић.
Поред одборника сједници су присуствовали: Мирослав Дрљача, начелник општине;
Бојан Лукач, замјеник начелника општине; Милева Богић, секретар СО-е; начелници Одјељења:
Зоран Мијатовић (уводничар за тачке 3, 4,5,8,14 и 15); Дамир Шевић (уводничар за тачку 16);
Боривој Јапунџа (уводничар за тачку 17); Мирко Ковачевић, шеф Одсјека за буџет и финансије
(уводничар за тачку 6); Љубан Кнежевић, испред Одјељења за општу управу; Весна Ђукановић,
испред Одсјека за локални и економски развој (уводничар за тачке 10 и 11); Биљана Стокић,
испред Кабинета начелника општине (уводничар за тачку 12); Игор Цвјетојевић, технички
директор ЈП „Електродистрибуција“, Нови Град (уводничар за тачку 9); Данко Војновић,
директор КП „Комус“а.д. Нови Град“; Зора Савић, новинар „Радио Нови Град“ Нови Град и
Вељко Бабић, новинар РТРС-а.
Сједницом је предсједавао Мирко Згоњанин, предсједник СО-е, који је отворио 40.
редовну сједницу Скупштине општине Нови Град, констатовао да сједници присуствује 25
одборника, а потом 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 24 гласа ЗА (једногласно), сљедећи
ДНЕВНИ РЕД
1. Разматрање и усвајање Извода из записника са 39. редовне сједнице
Скупштине општине Нови Град
2. „Актуелни час“
3. Приједлог Одлуке о прибављању непокретности у својини општине Нови
Град
4. Приједлог Одлуке о уступању на коришћење Фудбалском Клубу „Слобода“
Нови Град, дијела објекта Спортско-рекреативног центра „Млакве“, у
катастарској општини Нови Град-1
5. Приједлог Одлуке о развргнућу сувласничке заједнице некретнина
6. Приједлог Одлуке о давању сагласности за издавање гаранције општине
Нови Град за дугорочно кредитно задужење Комуналног предузећа
„Комус“а.д. Нови Град
7. Приједлог Одлуке о додјели признања општине Нови Град у 2020. години
8. Информација о стању безбједности саобраћаја на подручју општине Нови
Град
9. Информација о стању електричне мреже на подручју општине Нови Град
10. Извјештај о раду Начелника општине и Општинске управе општине
Нови Град у 2019.години
11. Извјештај о реализацији Стратегије интегрисаног развоја за 2019. годину
12. Информација о судским споровима и процјени исхода судских спорова
13. Информација о реализацији Програма инвестиционих
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улагања општине Нови Град за 2019.години
14. Информација о евиденцији имовине општине Нови Град
15. Информација о броју, стању и одржавању сеоских водовода и сеоских
гробаља на подручју општине Нови Град
16. Информација о стању у привреди општине Нови Град у 2019.години
17. Информација о стању популационе политике и миграционих кретања
на подручју општине Нови Град у 2019.години
ТАЧКА 1.
Разматрање и усвајање Извода из записника са 39. редовне сједнице Скупштине општине
Нови Град
Записник је достављен уз материјале.
Предсједник СО-е је отворио расправу.
Како расправе није било предсједник СО-е је дао на гласање Извод из записника са 39.
редовне сједнице СО-е Нови Град, након чега је констатовао да је Извод из записника усвојен
са 24 гласа ЗА (једногласно) и до н е с е н
ЗАКЉУЧАК
о усвајању Извода из записника са 39. редовне сједнице
Скупштине општине Нови Град
I
Усваја се Извод из записника са 39. редовне сједнице Скупштине општине Нови Град,
одржане 28.05.2020. године, без примједби.
II
Извод из записника из тачке I, у прилогу, чини саставни дио овог закључка.
III
Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном
гласнику општине Нови Град“.
ТАЧКА 2.
„Актуелни час“
1. Мира Лазић, СНСД, поставила је једно питање начелнику општине и руководиоцу из
Електродистрибуције Нови Град које гласи:
„Када ће бити ријешена нисконапонска мрежа у засеоку Вујасини, Горња Сводна, пошто су
стубови извежени, а никад се не пребацује мрежа и није довежен стуб код куће Мирка Вујасина
којег треба ријешити?“
2.Миленко Вејновић, СНСД, поставио је начелнику општине два питања која гласе:
1. „Када ће бити исплаћени подстицаји за пољопривреднике?“
2. „Да ли је могуће организовати чишћење одрона на путу Благај-Витасовци-Радомировац и
кошење поред самог пута?“
3.Бојана Тадић, СП, поставила је начелнику општине два питања која гласе:
1. „Молба испред мјештана МЗ Добрљин односно Доње Водичево, тачније мјештана засеока
који живе на потезу старог магистралног пута од куће Мирка Бере до Буковачког бунара и
испред мјештана засеока од Стегића према Богдановцу. Тражи се постављање уличне расвјете
како би унаприједили живот својих мјештана. Овдје гравитира око 50 породица, већи број
дјеце, а и радника који се из друге смјене враћају у касне сате, а у посљедње вријеме
примјећени су и миганти, што је узнемирило мјештане. “
2. „Питање које је неколико пута постављано, а долази из насељеног мјеста Туњице гдје је
приликом радова на санацији потока Туњице дошло до помјерања канализационих цијеви које
су сада приликом бујица стигле до ријеке Уне гдје излазе фекалије и шири се неугодан мирис
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што одбија посјетиоце да бораве на ријеци и да ту пецају. У име мјештана апелујем да се ове
цијеви уклоне јер долази љетњи период те ће стање бити још горе.“
4.Маринко Костадиновић, ПДП, поставио је начелнику општине два питања која гласе:
1. „Питање долази испред мјештана села Доње Водичево, уствари из Жуљевице. Када ће доћи
до крпљења ударних рупа на путу Добрљин-Равнице гдје има пар ударних рупа у Водичеву. И
пут за бању Љешљане, гдје се све више појављује ударних рупа?“
2. „Изградња заштитне ограде на ријеци Стрижна гдје има мост, прелаз за Кнежевиће и за
Церовицу. Код Калинића и Вранешевића гдје је прије 4-5 година изграђен мост и ту је већ
десетак случајева било слијетања у ријеку, чак је био и један смртни случај. Прије неколико
дана у вечерњим сатима је један момак од 18 година слетио у ријеку али срећом остао је жив.
Сматрам да је то мала инвестиција и да би се што прије то требало направити. “
5.Зоран Мршић, „Заједно за Нови Град“, поставио је два питања, једно начелнику општине а
једно начелнику Одјељења за просторно уређење и стамбено-комуналне послове која гласе:
1. „У којој су фази активности око изградње водовода у Чађавицама? (Образложење: бројни
грађани из три Чађавице тражили су од мене да поставим ово питање јер би на тај начин
коначно ријешили питање снабдијевања квалитетном водом за пиће и друге неопходне
потребе)“
2. „У насељу Млакве поред десне стране магистралног пута, на удаљености цца 200 метара од
скретања за стадион врши се насип и израђује плато, као да ће се ту нешто радити?
(Образложење: Мислим да се ради о зони санитарне заштите те да те активности нису
дозвољене. На ово питање тражим детаљан писмени одговор.)“
6. Рајко Предојевић, ДНС, поставио је начелнику општине једно питање које гласи:
„Питање је везано за очување асфалтних категорисаних путева на подручју наше општине.
Познато је да на већини ових путева нису постављени саобраћајни знаци за дозвољено
осовинско оптерећење те се возе камиони са великим теретом и на тај начин уништавају
асфалт. Шта и ко треба предузети да би се поставили поменути саобраћајни знаци?“
7.Мирко Вујановић, ДНС, поставио је начелнику општине два питање која гласе:
1. „Прво питање долази од мјештана села Жуљевица: Постоји ли могућност да се коначно
уклони депонија остатка срушене школе? Знамо да је школа срушена и да је саграђен душтвени
дом поред ове рушевине. Ова депонија даје јако ружну слику поред овог друштвеног дома, а и
опасност од легла змија и слично.“
2. „Друго питање се односи на постављену туристичку сигнализацију. Наиме, поздрављам да је
овај посао одрађен, јер смо већ дуже вријеме причали о овој сигнализацији. Мене занима да ли
се у потпуности придржавало свих норми и прописа кад је у питању постављање ове
сигнализације. То питам из разлога што је на магистралном путу Нови Град – Костајница М-14
постављен такав знак који упућује на Љешљанску слатину. Због своје величине, начина како је
писан текст у току вожње нема шансе да се прочита једино да се ауто заустави, али то није то.“
8. Мирко Згоњанин, ДНС, поставио је два питања начелнику општине која гласе:
Грађани насеља Туњица питају када ће се ријешити, за њих, два важна пројекта и то:
1. „Изградња канализационе мреже на потезу између кућа Башић и Ивановић која је битна за
очување здравља и хигијене мјештана, чиме би се ријешио велики проблем одвођења фекалија
за више од 20 домаћинстава.“
2. „Када ће се завршити пјешачка стаза, тротоар испод кућа Башића и Ивановића чиме би се
ријешио проблем сигурног пјешачења грађана на релацији Тунјица-Нови Град?“
На постављена питања одборника одговоре је дао Мирослав Дрљача.
На одговоре није било коментара ни примједби.
Предсједник СО-е је закључио „Актуелни час“.
ТАЧКА 3.
Приједлог Одлуке о прибављању непокретности у својини општине Нови Град
Уводничар за ову тачку дневног реда je био је Зоран Мијатовић, начелник Одјељења за
просторно уређење и стамбено-комуналне послове.
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Предсједник СО-е је отворио расправу.
Како расправе није било предсједник СО-е је дао на гласање приједлог Одлуке о
прибављању непокретности у својини општине Нови Град након чега је констатовао да је
Одлука усвојена са 24 гласа ЗА (једногласно), те је д о н е с е н
ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Одлука о прибављању непокретности у својину општине
Нови Град
2. Одлука ће се објавити у „Службеном гласнику општине Нови Град“.
3. Закључак ступа на снагу даном доношења.
ТАЧКА 4.
Приједлог Одлуке о уступању на коришћење Фудбалском Клубу „Слобода“ Нови Град,
дијела објекта Спортско-рекреативног центра „Млакве“, у катастарској општини Нови
Град 1
Уводничар за ову тачку дневног реда je био је Зоран Мијатовић, начелник Одјељења за
просторно уређење и стамбено-комуналне послове.
Предсједник СО-е је отворио расправу.
Потпредсједник СО-е је преузео вођење сједнице током ове тачке дневног реда.
У расправи су учествовали одборници: Мирко Згоњанин, Слободан Станић, Сњежана
Рајилић и Мирко Вујановић.
Мирослав Дрљача, начелник општине је дао додатно појашњење.
Предсједник СО-е је закључио расправу и дао на гласање приједлог Одлуке о уступању
на коришћење Фудбалском Клубу „Слобода“ Нови Град дијела Спортско-рекреативног центра
„Млакве“, у катастарској општини Нови Град 1 након чега је констатовао да је Одлука усвојена
са 16 гласова ЗА , ПРОТИВ – , а 4 одборниак су била УЗДРЖАНА те је потребном
скупштинском већином д о н е с е н
ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Одлука о уступању на коришћење Фудбалском клубу „Слобода“ Нови
Град, дијела објекта Спортско-рекреативног центра „Млакве“, у катастарској
општини Нови Град-1
2. Одлука ће се објавити у „Службеном гласнику општине Нови Град“.
3. Закључак ступа на снагу са даном доношења.
ТАЧКА 5.
Приједлог Одлуке о развргнућу сувласничке заједнице некретнина
Уводничар за ову тачку дневног реда je био је Зоран Мијатовић, начелник Одјељења за
просторно уређење и стамбено-комуналне послове.
Предсједник СО-е је отворио расправу.
Како расправе није било предсједник СО-е је дао на гласање приједлог Одлуке о
развргнућу сувласничке заједнице некретнина након чега је констатовао да је Одлука усвојена
са 22 гласа ЗА (једногласно) те је д о н е с е н
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ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Одлука о развргнућу сувласничке заједнице некретнина.
2. Одлука ће се објавити у „Службеном гласнику општине Нови Град“.
3. Закључак ступа на снагу даном доношења.
ТАЧКА 6.
Приједлог Одлуке о давању сагласности за издавање гаранције општине Нови Град за
дугорочно кредитно задужење Комуналног предузећа „Комус“а.д. Нови Град
Уводничар за ову тачку дневног реда je био Мирко Ковачевић, шеф Одсјека за буџет и
финансије.
Данко Војновић, директор КП „Комус“а.д. Нови Град, дао је додатно појашњење на
приједлог Одлуке.
Предсједник СО-е је отворио расправу.
У расправи су учествовали одборници: Слободан Станић и Сњежана Рајилић.
Додатна образложења на расправу су дали Мирослав Дрљача и Данко Војновић.
Предсједник СО-е је закључио расправу и дао на гласање приједлог Одлуке о давању
сагласности за издавање гаранције општине Нови Град за дугорочно кредитно задужење
Комуналног предузећа „Комус“ а.д. Нови Град након чега је констатовао да је Одлука усвојена
са 23 гласа ЗА (једногласно) те је д о н е с е н
ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Одлука о давању сагласности за издавање гаранције Општине Нови Град
за дугорочно кредитно задужење КП „Комус“а.д. Нови Град
2. Одлука ће се објавити у „Службеном гласнику општине Нови Град“.
3. Закључак ступа на снагу даном доношења.
ТАЧКА 7.
Приједлог Одлуке о додјели признања општине Нови Град у 2020. години
Уводничар за ову тачку дневног реда je била Сњежана Рајилић, предсједница Одбора за
награде и признања.
Предсједник СО-е је отворио расправу.
У расправи је учествовао одборник Зоран Мршић.
Предсједник СО-е је закључио расправу те дао на гласање приједлог Одлуке о додјели
признања општине Нови Град у 2020. години, након чега је констатовао да је Одлука усвојена
са 22 гласа ЗА (једногласно) те је д о н е с е н
ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Одлука о додјели признања општине Нови Град у 2020. години
2. Одлука ће се објавити у „Службеном гласнику општине Нови Град“.
3. Закључак ступа на снагу даном доношења.
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ТАЧКА 8.
Информација о стању безбједности саобраћаја на подручју општине Нови Град
Уводничар за ову тачку дневног реда je био Зоран Мијатовић, начелник Одјељења за
просторно уређење и стамбено-комуналне послове.
Предсједник СО-е је отворио расправу.
У расправи су учествовали одборници Селим Екић, Маринко Костадиновић, Мирко
Вујановић и Миленко Вејновић.
Зоран Мијатовић је дао одговоре одборницима на постављена питања и додатна
образложења.
Предсједник СО-е је закључио расправу и дао на гласање Информацију о стању
безбједности саобраћаја на подручју општине Нови Град након чега је констатовао да је
Информација усвојена са 20 гласова ЗА (једногласно) те је д о н е с е н
ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Информација о стању безбједности саобраћаја на подручју општине Нови
Град.
2. Закључак ступа на снагу даном доношења.
ТАЧКА 9.
Информација о стању електричне мреже на подручју општине Нови Град
Уводничар за ову тачку дневног реда je био Игор Цвјетојевић, технички директор
„Електродистрибуције“ Нови Град.
Предсједник СО-е је отворио расправу.
У расправи су учествовали одборници: Мирко Вујановић, Бојана Тадић, Зоран Мршић,
Маринко Костадиновић, Мира Лазић, Борислав Новаковић и Селим Екић који су поставили
питања везано за електро мрежу у Новом Граду.
Игор Цвјетојевић је дао одговоре на постављена питања.
Предсједник СО-е је закључио расправу и дао на гласање Информацију о стању
електричне мреже на подручју општине Нови Град, након чега је констатовао да је
Информација усвојена са 21 гласом ЗА (једногласно) те је донесен
ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Информација о стању електричне мреже општине Нови Град.
2. Закључак ступа на снагу даном доношења.
ТАЧКА 10.
Извјештај о раду Начелника општине и Општинске управе општине Нови Град у 2019.
години
Уводничар за ову тачку дневног реда je била Весна Ђукановић, испред Одсјека за
локални и економски развој.
Предсједник СО-е је отворио расправу.
У расправи су учествовали одборници Селим Екић и Мирко Згоњанин.
Начелник општине даје додатно образложење на расправу.
Предсједник СО-е је закључио расправу и дао на гласање Извјештај о раду Начелника
општине и Општинске управе Нови Град у 2019. години након чега је констатовао да је
Извјештај усвојен са 22 гласа ЗА (једногласно) те је д о н е с е н
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ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Извјештај о раду Начелника општине и Општинске управе општине Нови
Град у 2019. години.
2. Извјештај из тачке I, у прилогу, чини саставни дио овог закључка.
3. Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном
гласнику општине Нови Град“.

У наставку сједницом предсједава потпредсједник Скупштине општине, Селим Екић.

ТАЧКА 11.
Извјештај о реализацији Стратегије интегрисаног развоја за 2019. годину
Уводничар за ову тачку дневног реда je била Весна Ђукановић, испред Одсјека за
локални и економски развој.
Потпредсједник СО-е је отворио расправу.
Како расправе није било потпредсједник СО-е даје на гласање Извјештај о реализацији
Стратегије интегрисаног развоја за 2019. годину након чега је констатовао да је Извјештај
усвојен са 21 гласом ЗА (једногласно) те је д о н е с е н
ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Извјештај о реализацији Стратегије интегрисаног развоја за 2019. годину.
2. Извјештај из тачке I, у прилогу, чини саставни дио овог закључка.
3. Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном
гласнику општине Нови Град“.
ТАЧКА 12.
Информација о судским споровима и процјени исхода судских спорова
Уводничар за ову тачку дневног реда je била Биљана Стокић, испред Кабинета
начелника општине.
Потпредсједник СО-е је отворио расправу.
У расправи су учествовали одборници Мирко Згоњанин и Сњежана Рајилић.
Биљана Стокић је дала одговоре одборницима на постављена питања.
Потпредсједник СО-е је закључио расправу и дао на гласање Информацију о судским
споровима и процјени исхода судских спорова након чега је констатовао да је Информација
усвојена са 18 гласова ЗА (једногласно) те је д о н е с е н
ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Информација о судским споровима и процјени исхода судских спорова.
2. Закључак ступа на снагу даном доношења.
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ТАЧКА 13.
Информација о реализацији Програма инвестиционих улагања општине Нови Град за
2019. годину
Уводничар за ову тачку дневног реда био је Зоран Мијатовић, начелник Одјељења за
просторно уређење и стамбено-комуналне послове.
Потпредсједник СО-е је отворио расправу.
Како није било расправе потпредсједник СО-е је дао на гласање Информацију о
реализацији Програма инвестиционих улагања општине Нови Град за 2019. годину, након чега
је констатовао да је Информација усвојена са 20 гласова ЗА (једногласно) и д о н е с е н
ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Информација о реализацији Програма инвестиционих улагања општине
Нови Град за 2019. годину.
2. Закључак ступа на снагу даном доношења.
ТАЧКА 14.
Информација о евиденцији имовине општине Нови Град
Уводничар за ову тачку дневног реда је био Зоран Мијатовић, начелник Одјељења за
просторно уређење и стамбено-комуналне послове.
Потпредсједник СО-е је отворио расправу.
Како није било расправе потпредсједник СО-е је дао на гласање Информацију о
евиденцији имовине општине Нови Град, након чега је констатовао да је Информација
усвојена са 20 гласова ЗА (једногласно) и д о н е с е н
ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Информација о евиденцији имовине општине Нови Град.
2. Закључак ступа на снагу даном доношења.

ТАЧКА 15.
Информација о броју, стању и одржавању сеоских водовода и сеоских гробаља на
подручју општине Нови Град
Уводничар за ову тачку дневног реда је био Зоран Мијатовић, начелник Одјељења за
просторно уређење и стамбено-комуналне послове.
Потпредсједник СО-е је отворио расправу.
Како није било расправе потпредсједник СО-е је дао на гласање Информацију о броју,
стању и одржавању сеоских гробаља на подручју општине Нови Град, након чега је
констатовао да је Информација усвојена са 20 гласова ЗА (једногласно) и д о н е с е н
ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Информација о броју, стању и одржавању сеоских водовода и сеоских
гробаља на подручју општине Нови Град.
2. Закључак ступа на снагу даном доношења.
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ТАЧКА 16.
Информација о стању у привреди општине Нови Град у 2019. години
Уводничар за ову тачку дневног реда је био Дамир Шевић, начелник Одјељења за
привреду и пољопривреду.
Потпредсједник СО-е је отворио расправу.
У расправи су учествовали одборници Бојана Тадић, Мира Лазић и Миленко Вејновић.
Дамир Шевић је дао одговоре одборницима на постављена питања.
Потпредсједник СО-е је закључио расправу, те дао на гласање Информацију о стању у
привреди општине Нови Град у 2019. години, након чега је констатовао да је Информација
усвојена са 20 гласова ЗА (једногласно) и д о н е с е н
ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Информација о стању у привреди на подручју општине Нови Град у 2019.
години.
2. Закључак ступа на снагу даном доношења.
ТАЧКА 17.
Информација о стању популационе политике и миграционих кретања на подручју
општине Нови Град у 2019. години
Уводничар за ову тачку дневног реда је био Боривој Јапунџа, начелник Одјељења за
друштвене дјелатности.
Потпредсједник СО-е је отворио расправу.
У расправи је учествовао одборник Драго Тодић.
Потпредсједник СО-е је закључио расправу, те дао на гласање Информацију о стању
популационе политике и миграционих кретања на подручју општине Нови Град у 2019. години,
након чега је констатовао да је Информација усвојена са 18 гласова ЗА (једногласно), те је
донесен
ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Информација о стању популационе политике и миграционих кретања на
подручју општине Нови Град у 2019. години.
2. Закључак ступа на снагу даном доношења

Потпредсједник СО-е је закључио 40. редовну сједницу у 13,20 часова.

ЗАПИСНИЧАР
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