РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА НОВИ ГРАД
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Стручна служба СО-е
Број: 02-013-24/21
Датум: 02.07.2021. године
ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА
СА 7. РЕДОВНЕ СЈЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ НОВИ ГРАД
Седма редовна сједница Скупштине општине Нови Град је одржана 02.07.2021. године
са почетком у 9,00 часова, у сали амфитеатра Културно-образовног центра Нови Град, уз
поштовање свих прописаних мјера заштите од COVID-19.
Сједници је присуствовало 15 одборника.
Сједници нису присуствовали одборници: Владана Дакић, Младен Шумар, Филип
Егељић, Горан Кутлија, Зоран Кутлија, Игор Таборин, Младен Шицар, Љубиша Вујановић,
Мирко Згоњанин, Миланко Михајилица, Душан Гашић и Хасан Расавац.
Поред одборника сједници су присуствовали: Мирослав Дрљача, начелник општине;
Бојан Лукач, замјеник Начелника општине; Милева Богић, секретар СО-е; начелници
Одјељења: Далибор Личина, Мирослава Пашић, Данка Граонић (уводничар за тачке 5, 6, 9, 12,
14 и 15), Јована Војновић и Љубан Кнежевић; Александар Јанковић, испред Кабинета
начелника општине (уводничар за тачке 3, 4 и 7); Весна Ђукановић, шеф Одсјека за управљање
развојем (уводничар за тачке 10 и 11); Ратко Павић, шеф Одсјека за цивилну заштиту
(уводничар за тачку 16).
Сједници су присутвовали представници средстава јавног информисања: Зора Савић,
новинар ЈП „Радио Нови Град“, Нови Град и Вељко Бабић, новинар РТРС-а.
Сједницу је отворио и њом предсједавао Зоран Кукавица, предсједник СО-е, који је
поздравио присутне, констатовао да сједници присуствује 15 одборника, те да су створени
услови за рад.
Предсједник СО-е је исчитао дневни ред који су одборници претходно добили, отворио
расправу те упитао да ли има приједлога за измјене и допуне предложеног дневног реда.
Мирослав Дрљача, начелник општине, предложио је допуну дневног реда са 3 тачке, те
да се ове тачке уврсте као тачке 3, 4, и 5 а остале тачке помјере:
„Приједлог Одлуке о снази погонских мотора, условима и начину коришћења
пловних објеката – чамаца на ријекама на подручју општине Нови Град“
„Приједлог Одлуке о пријевременом ступању на снагу Одлуке о снази погонских
мотора, условима и начину коришћења пловних објеката – чамаца на ријекама на
подручју општине Нови Град“ и
„Приједлог Одлуке о давању на коришћење теретног возила за одвоз комуналног
отпада и контејнера КП „Комус“ а.д. Нови Град“, те да се слиједеће тачке помјере.
Предсједник СО-е је закључио расправу те дао на гласање предложене допуне након
чега је констатовао да су допуне дневног реда усвојене са 15 гласова ЗА (једногласно), а затим
дао на гласање дневни ред са допуном након чега је констатовао да је усвојен са 15 гласова ЗА
(једногласно), сљедећи
ДНЕВНИ РЕД
1. Разматрање и усвајање Изводa из записника са 6. редовне сједнице Скупштине општине
Нови Град
2. Актуелни час
3. Приједлог Одлуке о снази погонских мотора, условима и начину коришћења пловних
објеката – чамаца на ријекама на подручју општине Нови Град
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4. Приједлог Одлуке о пријевременом ступању на снагу Одлуке о снази погонских мотора,
условима и начину коришћења пловних објеката – чамаца на ријекама на подручју
општине Нови Град
5. Приједлог Одлуке о давању на коришћење теретног возила за одвоз комуналног отпада
и контејнера КП „Комус“ а.д. Нови Град
6. Приједлог Одлуке о начину и условима јавне продаје земљишта у државној својини
у к.о. Чађавица 2
7. Приједлог Одлуке о стављању ван снаге Одлуке о проширеном праву у области
социјалне заштите у Прихватилишту за стара и самохрана лица у Деветацима
8. Приједлог Одлуке о додјели признања општине Нови Град у 2021. години
9. Приједлог Одлуке о допунама Одлуке о комуналном реду
10. Извјештај о реализацији Стратегије интегрисаног развоја за 2020.годину
11. Извјештај о средњорочној евалуацији Стратегије развоја општине Нови Град за
период евалуације 2017-2021. година
12. Информација о реализацији Програма инвестиционих улагања општине
Нови Град за 2020.годину
13. Информација о судским споровима и процјени исхода судских спорова
за 2020.годину
14. Информација о евиденцији имовине општине Нови Град за 2020. годину
15. Информација о броју, стању и одржавању сеоских водовода и сеоских
гробаља на подручју општине Нови Град за 2020. годину
16. Приједлог Програма за смањене ризика од елементарне непогоде и друге несреће на
подручју општине Нови Град
ТАЧКА 1.
Разматрање и усвајање Извода из записника са 6. 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 6.
редовне сједнице СО-е Нови Град, након чега је констатовао да је Извод из записника усвојен
са 15 гласова ЗА (једногласно) и до н е с е н
ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Извод из записника са 6. редовне сједнице Скупштине општине Нови
Град, одржане 27.05.2021. године.
2. Записник из тачке 1 , 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 2.
„Актуелни час“
1. Мира Дрљача, СНСД, поставила је Начелнику општине једно питање која гласи:
1.„Питање долази од становника села Рашће, засеок Сиротко. Мјештани се баве роуизводњом
корнишона те им треба трајни ријешити снабдијевање водом. Потребна је препумпна станица
да би се тај проблем ријешио?“
2. Јована Дрљача, СНСД, поставила је два питања Начелнику општине која гласе:
1.„Познато је да је епидемиолошка ситуација како на подручју наше општине, тако и у читавој
РС доста повољнија. Можете ли нам рећи мало више о вакцинацији наших грађана и самом
одазиву?“
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2.„Због многобројних мјера и ограничења прошле године нису организоване традиционалне
манифестације током јула. Да ли ће се ове године моћи организовати?“
3. Зоран Кукавица, СП, поставио је једно питање Начелнику општине које гласи:
1.„Када ће бити исплата подстицаја за пољопривреду?“
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 снази погонских мотора, условима и начину коришћења пловних
објеката – чамаца на ријекама на подручју општине Нови Град
Уводничар за ову тачку дневног ред био је Александар Јанковић, испред кабинета
Начелника општине.
Предсједник СО-е је отворио расправу.
У расправи су учествовали одборник Дамир Шевић и Селим Екић.
Александар Јанковић је дао појашњење на расправу.
Предсједник СО-е је закључио расправу и дао на гласање Приједлог Одлуке о снази
погонских мотора, условима и начину коришћења пловних објеката – чамаца на ријекама на
подручју општине Нови Град након чега је констатовао да је Одлука усвојена са 15 гласова ЗА
(једногласно), те је д о н е с е н
ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Одлука о снази погонских мотора, условима и начину коришћења пловних
објеката – чамаца на ријекама на подручју 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 пријевременом ступању на снагу Одлуке о снази погонских мотора,
условима и начину коришћења пловних објеката – чамаца на ријекама на подручју
општине Нови Град
Уводничар за ову тачку дневног реда je био је Александар Јанковић, испред кабинета
Начелника општине.
Предсједник СО-е је отворио расправу.
Како расправе није било предсједник СО-е је дао на гласање Приједлог Одлуке о
пријевременом ступању на снагу Одлуке о снази погонских мотора, условима и начину
коришћења пловних објеката – чамаца на ријекама на подручју општине Нови Град након чега
је констатовао да је Одлука усвојена са 15 гласова ЗА (једногласно), те је д о н е с е н
ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Одлука о пријевременом ступању на снагу Одлуке о снази погонских
мотора, условима и начину коришћења пловних објеката – чамаца на ријекама на
подручју општине Нови Град.
2. Одлука ће се објавити у „Службеном гласнику општине Нови Град“.
3. Закључак ступа на снагу даном доношења.
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ТАЧКА 5.
Приједлог Одлуке о давању на коришћење теретног возила за одвоз комуналног отпада и
контејнера КП „Комус“ а.д. Нови Град
Уводничар за ову тачку дневног реда je била је Данка Граонић, 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
давању на коришћење теретног возила за одвоз комуналног отпада и контејнера КП „Комус“
а.д. Нови Град након чега је констатовао да је Одлука усвојена са 15 гласова ЗА (једногласно),
те је д о н е с е н
ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Одлука о давању на коришћење теретног возила за одвоз комуналног
отпада и контејнера 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 6.
Приједлог Одлуке о начину и условима јавне продаје земљишта у државној својини у к.о.
Чађавица 2
Уводничар за ову тачку дневног реда била је Данка Граонић, 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 начину
и условима јавне продаје земљишта у државној својини у к.о. Чађавица 2 након чега је
констатовао да је Одлука усвојена са 15 гласова ЗА (једногласно), те је
донесен
ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Одлука о начину и условима јавне продаје земљишта у државној својини у
к.о. Чађавица 2.
2. Одлука ће се објавити у „Службеном гласнику општине Нови Град“.
3. Закључак ступа на снагу даном доношења.
ТАЧКА 7.
Приједлог Одлуке о стављању ван снаге Одлуке о проширеном праву у области социјалне
заштите у Прихватилишту за стара и самохрана лица у Деветацима
Уводничар за ову тачку дневног реда био је Александар Јанковић, испред кабинета
Начелника општине.
Предсједник СО-е је отворио расправу.
Како расправе није било предсједник СО-е је дао на гласање Приједлог Одлуке о
стављању ван снаге Одлуке о проширеном праву у области социјалне заштите у
Прихватилишту за стара и самохрана лица у Деветацима, након чега је констатовао да је
Одлука усвојена са 15 гласова ЗА (једногласно), те је д о н е с е н

5

ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Одлука о стављању ван снаге Одлуке о проширеном праву у области
социјалне заштите у Прихватилишту за стара и самохрана лица у Деветацима.
2. Одлука ће се објавити у „Службеном гласнику општине Нови Град“.
3. Закључак ступа на снагу даном доношења.
ТАЧКА 8.
Приједлог Одлуке о додјели признања општине Нови Град у 2021. години
Уводничар за ову тачку дневног реда je био Вања Бајић, предсједник Одбора за награде
и признања.
Предсједник СО-е је отворио расправу.
Како расправе није било предсједник СО-е је дао на гласање Приједлог Одлуке о
додјели признања општине Нови Град у 2021. години, након чега је констатовао да је Одлука
усвојена са 15 гласова ЗА (једногласно) те је д о н е с е н
ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Одлука о додјели признања општине Нови Град у 2021. години.
2. Одлука ће се објавити у „Службеном гласнику општине Нови Град“.
3. Закључак ступа на снагу даном доношења.
ТАЧКА 9.
Приједлог Одлуке о допунама Одлуке о комуналном реду
Уводничар за ову тачку дневног реда била је Данка Граонић, 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
допунама Одлуке о комуналном реду, након чега је констатовао да је Одлука усвојена са 15
гласова ЗА (једногласно) те је д о н е с е н
ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Одлука о допунама Одлуке о комуналном реду.
2. Одлука ће се објавити у „Службеном гласнику општине Нови Град“.
3. Закључак ступа на снагу даном доношења.
ТАЧКА 10.
Извјештај о реализацији Стратегије интегрисаног развоја за 2020. годину
Уводничар за ову тачку дневног реда била је Весна Ђукановић, шеф Одсјека за
управљање развојем, при чему је истакла да је у табеларном приказу оставерења плана
имплементације пројеката у 2020. години под редним бројем 26 у табели постигнути резултати
ради о техничкој грешци тако да умјесто броја 313м треба да стоји 3113м.
Предсједник СО-е је отворио расправу.
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Како расправе није било предсједник СО-е је дао на гласање Извјештај о реализацији
Стратегије интегрисаног развоја за 2020. годину,након чега је констатовао да је Извјештај
усвојен са 15 гласова ЗА (једногласно) те је д о н е с е н
ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Извјештај о реализацији Стратегије интегрисаног развоја за 2020. годину.
2. Извјештај из тачке 1 , 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 11.
Извјештај о средњорочној евалуацији Стратегије развоја општине Нови Град за период
евалуације 2017.-2021. године
Уводничар за ову тачку дневног реда била је Весна Ђукановић, шеф Одсјека за
управљање развојем.
Предсједник СО-е је отворио расправу.
У расправи је учествовао одброник Дамир Шевић.
Предсједник СО-е је закључио расправу и дао на гласање Извјештај о средњорочној
евалуацији Стратегије развоја општине Нови Град за период евалуације 2017.-2021.
године,након чега је констатовао да је Извјештај усвојен са 14 гласова ЗА (једногласно) те је
донесен
ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Извјештај о средњорочној евалуацији Стратегије развоја општине Нови
Град за период евалуације 2017.-2021. године.
2. Извјештај из тачке 1 , 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 релизацији Програма инвестиционих улагања општине Нови Град за
2020. годину
Уводничар за ову тачку дневног реда je била Данка Граонић, 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 Информацију о релизацији
Програма инвестиционих улагања општине Нови Град за 2020. годину, након чега је
констатовао да је Информација усвојена са 14 гласова ЗА (једногласно) те је д о н е с е н
ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Информација о релизацији Програма инвестиционих улагања општине
Нови Град за 2020. годину.
2. Инфомација из тачке 1 , у прилогу, чини саставни дио овог закључка.
3. Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном
гласнику општине Нови Град“.
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ТАЧКА 13.
Информација о судским споровима и процјени исхода судских спорова за 2020. годину
Уводничар за ову тачку дневног реда био је Александар Јанковић, испред кабинета
Начелника општине.
Предсједник СО-е је отворио расправу.
Како расправе није било предсједник СО-е је дао на гласање Информацију о судским
споровима и процјени исхода судских спорова за 2020. годину, након чега је констатовао да је
Информација усвојена са 15 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 за
2020. годину.
2. Инфомација из тачке 1 , 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 14.
Информација о евиденцији имовине општине Нови Град за 2020. годину
Уводничар за ову тачку дневног реда je била Данка Граонић, 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 Информацију евиденцији
имовине општине Нови Град за 2020. годину, након чега је констатовао да је Информација
усвојена са 15 гласова ЗА (једногласно), те је д о н е с е н
ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Информација о евиденцији имовине општине Нови Град за 2020. годину.
2. Информација из тачке 1 , 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 15.
Информација о броју, стању и одржавању сеоских водовода и сеоских гробаља на
подручју општине Нови Град за 2020. годину
Уводничар за ову тачку дневног реда je била Данка Граонић, начелник Одјељења за
просторно уређење и стамбено-комуналне послове.
Предсједник СО-е је отворио расправу.
У расправи је учествовао одборник Селим Екић.
Предсједник СО-е је закључио расправу и дао на гласање Информацију о броју, стању и
одржавању сеоских водовода и сеоских гробаља на подручју општине Нови Град за 2020.
годину, након чега је констатовао да је Информација усвојена са 15 гласова ЗА (једногласно),
те је 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 за 2020. годину.
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2. Информација из тачке 1 , 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 16.
Приједлог Програма за смањење ризика од елементарне непогоде и друге несреће на
подручју општине Нови Град
Уводничар за ову тачку дневног реда je био Ратко Павић, шеф Одсјека за цивилну
заштиту.
Предсједник СО-е је отворио расправу.
Како расправе није било предсједник СО-е је дао на гласање Приједлог Програма за
смањење ризика од елементарне непогоде и друге несреће на подручју општине Нови Град,
након чега је констатовао да је Програм усвојен са 15 гласова ЗА (једногласно), те је
донесен
ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Програм за смањење ризика од елементарне непогоде и друге несреће на
подручју општине Нови Град
2. Програм из тачке 1 , у прилогу, чини саставни дио овог закључка.
3. Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном
гласнику општине Нови Град“.

Предсједник СО-е је закључио 7. редовну сједницу у 11,00 часова.
ЗАПИСНИЧАР
Драгана Згоњанин,с.р.

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

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Зоран Кукавица, дипл.економ,с.р.

