РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА НОВИ ГРАД
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Стручна служба СО-е
Број: 02-013-2/22
Датум: 23.02.2022. године
ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА
СА 11. РЕДОВНЕ СЈЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ НОВИ ГРАД
Једанаеста редовна сједница Скупштине општине Нови Град је одржана 23.02.2022.
године са почетком у 9,00 часова, у сали амфитеатра Јавне установе Културно-образовни
центар Нови Град, уз поштовање свих прописаних мјера заштите од COVID-19.
Сједници је присуствовало 24 одборника на почетку и од тачке 10., 25 одборника.
Сједници нису присуствовали одборници:Владана Дакић до тачке 10,Милана Тодић и
Мирко Згоњанин који су оправдали одсуство.
Поред одборника сједници су присуствовали: Милева Богић, секретар СО-е; Мирослав
Дрљача, начелник општине; Бојан Лукач, замјеник начелника општине; Ненад Дрљача, шеф
Кабинета начелника општине; начелници Одјељења: Далибор Личина, начелник Одјељења за
буџет и финансије (уводничар за тачке 2 и 3),Mилан Боснић,шеф Одсјека за трезор, Мирослава
Пашић, начелник Одјељења за привреду и пољопривреду (уводничар за тачку 15), Душка
Ђурђевић, испред Одјељења за просторно уређење и стамбено-комуналне послове (уводничар
за тачке 5, 6, 7, 8, 9, и 13), Јована Војновић, начелник Одјељења за друштвене дјелатности,
(уводничар за тачке 4, 11 и 12), Љубан Кнежевић, начелник Одјељења за општу управу
(уводничар за тачку 10); Весна Ђукановић, шеф Одсјека за управљање развојем (уводничар за
тачку 14).
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 24 одборника, те да су се стекли
услови да Скупштина може радити.
Предсједник СО-е је исчитао дневни ред који су одборници претходно добили и
отворио расправу.
У расправи су учествовали одборници: Хасан Расавац, предлаже допуну дневног реда,
Миланко Михајилица, предлаже измјене и допуне дневног реда које је исчитао и у писаној
форми доставио предсједнику Скупштине,Младен Шумар,предлаже допуну дневног реда са
тачком Информација о остваривању права породица погинулих бораца ВРС, РВИ, бораца ВРС
и бораца НОБ-е“ и скидање са дневног реда тачке Информација о стању епидемиолошке
ситуације са дневног реда јер је разматрана, Игор Таборин, предлаже допуну дневног реда,са
тачком Приједлог Одлуке о допуни Одлуке о именовању и овлашћењу одборника Скупштине
општине Нови Град за закључивање бракова, Начелник општине и Мирко Шљокавица.
Право на реплику су искористили одборници: Младен Шумар и Зоран Кукавица а право
на криви навод су искористили одборници: Миланко Михајилица, Игор Таборин, Хасан
Расавац и начелник општине Мирослав Дрљача.
Предсједник СО-е је одредио паузу од 5 минута, ради консултација.
Одборник Миланко Михајилица је у име 11 одборника предложио измјену дневног реда
на начин да се извод из записника са 10.редовне сједнице и извод из записника са 1.тематске
сједнице разматрају као засебне тачке дневног реда и да се тачка 26.“Актуелни час“ разматра
као и увијек до сада одмах иза разматрања записника са сједница, односно као трећа тачка и
допуну дневног реда са шест тачака, које је исчитао и доставио у писаној форми предсједнику
скупштине при чему је истакао да ће поједине тачке које се предлажу образложити одборници
Хасан Расавац ( тачку 1) и Игор Таборин (тачку 4).
Предсједник СО-е је закључио расправу, дао на гласање предложене измјене дневног,
да се извод из записника са 10.редовне сједнице и извод из записника са 1.тематске сједнице
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разматрају као засебне тачке дневног реда након чега је констатовао да је за предложену
измјену дневног реда гласало„ЗА“, 10 одборника „ПРОТИВ“ 13 одборника и „УЗДРЖАН“ 1
одборник, те да измјена дневног реда није усвојена
и да се тачка 26.“Актуелни час“ разматра као и увијек до сада одмах иза разматрања
записника са сједница, односно као трећа тачка, након чега је констатовао да је за предложену
измјену дневног реда гласало„ЗА“, 10 одборника „ПРОТИВ“ 12 одборника и „УЗДРЖАН“ 2
одборника, те да измјена дневног реда није усвојена.
Након тога предсједник СО-е је исчитао предложену допуну дневног реда са шест
тачака и дао на гласање појединачно сваку тачку како слиједи:
Предсједник СО-е је исчитао Приједлог за измјене и допуне дневног реда са шест тачака, дао на
гласање појединачно сваку тачку како слиједи:
1. „Наставак конститутивне сједнице Скупштине општине Нови Град од 28.12.2020.
године, именовање чланова сталних радних тијела Скупштине општине Нови Град
(одбора и комисија)“,
након чега је констатовао да је за предложену допуну дневног реда гласало „ЗА“10
одборника, „ПРОТИВ“ 12 одборника и „УЗДРЖАН“ 2 одборника, те да допуна
дневног реда није усвојена,
2. „Извјештај о раду Начелника општине и Општинске управе за 2020. годину“
након чега је констатовао да је за предложену допуну дневног реда гласало „ЗА“
10 одборника, „ПРОТИВ“ 12 одборника и „УЗДРЖАН“ 2 одборника, те да допуна
дневног реда није усвојена,
3. „Разматрање приједлога Одлуке о стављању ван снаге Одлуке о куповини пословних
просторија у к.о. Нови Град, („Службени гласник општине Нови Град“, број 9/21)“
након чега је констатовао да је за предложену допуну дневног реда гласало „ЗА“ 10
одборника „ПРОТИВ“ 14 одборникаи „УЗДРЖАН“ нико, те да допуна дневног реда
није усвојена,
4. „Разматрање приједлога Одлуке о допуни Одлуке о именовању и овлашћењу
одборника Скупштине општине Нови Град за закључивање бракова („Службени
гласник општине Нови Град“, број 2/21 и 5/21)“,
након чега је констатовао да је за предложену допуну дневног реда гласало „ЗА“,
10 одборника, „ПРОТИВ“ 9 одборника и „УЗДРЖАНО“ 5 одборника те да допуна
дневног реда није усвојена,
5. „Разматрање Информације о остваривању права породица погинулих бораца ВРС,
РВИ, бораца ВРС и бораца НОБ-е“,
након чега је констатовао да је за предложену допуну дневног реда гласало „ЗА“10
одборника „ПРОТИВ“ 9 одборника и „УЗДРЖАН“ 5 одборника, те да допуна
дневног реда није усвојена.
6. „Информација о реализацији закључака са 1. Тематске сједнице Скупштине општине
Нови Град одржане 24.12.2021. године“,
након чега је констатовао да је за предложену допуну дневног реда гласало „ЗА“10
одборника „ПРОТИВ“ 13одборника и „УЗДРЖАН“ одборник, те да допуна
дневног реда није усвојена
Предсједник СО-е је затим дао на гласање предложени дневни ред након чега је
констатовао да је за дневни ред гласало „ЗА“ 14 одборника, „ПРОТИВ“ нико,“УЗДРЖАН“
нико, (10 одборника није гласало) ,те да је са 14 гласова „ЗА“ усвојен сљедећи
ДНЕВНИ РЕД
1. Разматрање и усвајање Извода из записника са 10. редовне сједнице и 1.Тематске
сједнице Скупштине општине Нови Град
2. Приједлог Одлуке о отпису дијела потраживања евидентираних у рачуноводственој
евиденцији општине Нови Град за 2021.годину
3. Приједлог Одлуке о отпису дијела обавеза евидентираних у рачуноводственој
евиденцији општине Нови Град за 2021.годину
4. Приједлог Одлуке о финансирању Јавне установе Дјечији вртић „Пчелица Маја“
у 2022.години

3
5. Приједлог Одлуке о давању на управљање и коришћење дистрибутивне водоводне
мреже за водоснабдијевање дијела насеља Горње Водичево, према засеоку Колунџије
Комуналном предузећу „Водовод и канализација“а.д. из Новог Града
6. Приједлог Одлуке о давању на управљање и коришћење дијелове дистрибутивне
водоводне мреже за водоснабдијевање насеља Чађавица I и Чађавица II (фаза 1),
Комуналном предузећу „Водовод и канализација“а.д. Нови Град
7. Приједлог Одлуке о давању на управљање и коришћење дијелове система
водоснабдијевања насеља Благај Ријека, Благај Јапра, Масловаре, Петковац и Сводна
(фаза V и VII), Комуналном предузећу „Водовод и канализација“ а.д. из Новог Града
8. Приједлог Одлуке о додјели пословног простора на кориштење Рукометном клубу
„Средњошколац“ Нови Град
9. Приједлог Одлуке о комуналним дјелатностима
10. Приједлог Одлуке о оснивању Територијалне ватрогасно-спасилачке јединице општине
Нови Град
11. Приједлог Одлуке о уписним подручјима Основних школа са територије општине
Нови Град
12. Приједлог Одлуке о утврђивању просторног распореда школа (мрежа школа) на
подручју општине Нови Град
13. Приједлог Програма уређења градског грађевинског земљишта у 2022.години
14. Годишњи план рада Општинске управе Општине Нови Град за 2022.годину
15. Приједлог Плана системске превентивне дезинсекције и дератизације на подручју
општине Нови Град за 2022.годину
16. Извјештај о стању у области заштите и спасавања на подручју општине Нови Град за
2021.годину
17. Извјештај о раду Форума за безбједност општине Нови Град за 2021.годину
18. Информација о реализацији Програма рада Скупштине општине Нови Град за 2021.
годину
19. Информација о стању епидемиолошке ситуације на подручју општине Нови Град
20. Информација о стању здравствене заштите на подручју општине Нови Град за
2021.годину
21. Информација о раду мјесних заједница општине Нови Град за период
01.01.-31.12.2021.године
22. Информација о стању јавног реда и мира, безбједности грађана и имовине на подручју
општине Нови Град за 2021.годину
23. Програми рада и финансијски планови јавних установа и предузећа за 2022.годину
а) ЈП „Радио Нови Град“Нови Град,
б) ЈУ ГСЦ ''Спортска дворана'' Нови Град,
в) ЈЗУ „Дом здравља Нови Град“ ,
г) ЈУ „Културно-образовни центар“Нови Град,
д) ЈУ Дјечији вртић ''Пчелица Маја“ Нови Град,
ђ) ЈУ Центар за социјални рад Нови Град,
е) ЈУ Туристичка организација Општине Нови Град,
ж) ЈУ „Народна библиотека Нови Град“,
з) ЈУ Парк природе „Уна“Нови Град,
и) ЈУ Дом за старија лица Нови Град
24. Информација о раду спортских клубова и организација на подручју општине
Нови Град за 2021.годину
25. Информација о стању културе на подручју општине Нови Град за 2021.годину
26. „Актуелни час“
ТАЧКА 1.
Разматрање и усвајање Извода из записника са 10. редовне сједнице и 1. Тематске
сједнице Скупштине општине Нови Град
Записници су достављени уз материјале.
Предсједник СО-е је отворио расправу.
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У расправи су учествовали одборници: Младен Шумар,истичући примједбу на извод из
записника са 10.редовне сједнице да се обезбједе просторије за рад клубова одборника и
примједбу на извод из записника са 1.тематске сједнице да није формиран Тим предвиђен
усвојеним закључком на тематској сједници а везано за одлагање радиоактивног отпада на
Трговској гори,Миланко Михајилица је предложио да се свим одборницима
опозиције(11одборника) доставља ЦД снимак са сједница Скупштине општине те да се
сједница СО-е преносе уживо преко видео линка ЈП „Радио Нови Град“, Хасан Расавац, Зоран
Кукавица и Душан Гашић.
Предсједник СО-е је закључио расправу и дао на гласање Извод из записника са 10.
редовне сједнице СО-е Нови Град, након чега је констатовао да је за Извод из записника
гласало „ЗА“ 14 одборника „ПРОТИВ“ нико, „УЗДРЖАН“ нико, (10 одборника није гласало),
те да је са 14 гласова „ЗА“ усвојен Извод из записника са 10. редовне сједнице СО-е Нови Град,
и Извод из записника са 1. Тематске сједнице СО-е Нови Град без примједби , након чега је
констатовао да је за Извод из записника гласало „ЗА“ 14 одборника „ПРОТИВ“ нико,
„УЗДРЖАН“ нико, (10 одборника није гласало), те да је са 14 гласова „ЗА“ усвојен Извод из
записника са 1. Тематске сједнице СО-е Нови Град, без примједби и до н е с е н је
ЗАКЉУЧАК
1. Усвајају се Изводи из записника са 10. редовне сједнице Скупштине општине Нови
Град, одржане 22. и 23.12.2021. године и 1. Тематске сједнице Скупштине општине,
одржане 24.12.2021. године, без примједби.
2. Записници из тачке 1 , у прилогу, чине саставни дио овог закључка.
3. Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном
гласнику општине Нови Град“.
ТАЧКА 2.
Приједлог Одлуке о отпису дијела потраживања евидентираних у рачуноводственој
евиденцији општине Нови Град у 2021. години
Уводничар за ову тачку дневног реда био је Далибор Личина, начелник Одјељења за
буџет и финансије.
Предсједник СО-е је отворио расправу.
У расправи су учествовали одборници: Младен Шумар, Младен Шицар и Миланко
Михајилица; а право на реплику је искористио одборник Младен Шумар.
Појашњење на расправу дали су Далибор Личина и Начелник општине, Мирослав
Дрљача.
Предсједник СО-е је закључио расправу те дао на гласање Приједлог Одлуке о отпису
дијела потраживања евидентираних у рачуноводственој евиденцији општине Нови Град у 2021.
години, након чега је констатовао да је за Одлуку гласало „ЗА“ 14 одборника, „ПРОТИВ“
нико, „УЗДРЖАН“ нико, (10 одборника није гласало), те да је са 14 гласова „ЗА“ усвојена
Одлука о отпису дијела потраживања евидентираних у рачуноводственој евиденцији општине
Нови Град у 2021. години до н е с е н је
ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Одлука о отпису дијела потраживања евидентираних у рачуноводственој
евиденцији општине Нови Град у 2021.години.
2. Одлука ће се објавити у „Службеном гласнику општине Нови Град“.
3. Закључак ступа на снагу даном доношења.
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ТАЧКА 3.
Приједлог Одлуке о отпису дијела обавеза евидентираних у рачуноводственој евиденцији
општине Нови Град у 2021. години
Уводничар за ову тачку дневног реда био је Далибор Личина, начелник Одјељења за
буџет и финансије.
Предсједник СО-е је отворио расправу.
У расправи су учествовали одборници: Младен Шицар, Хасан Расавац и Младен
Шумар.
Појашњење на расправу дали су Далибор Личина и Мирослав Дрљача, начелник
Општине.
Предсједник СО-е је закључио расправу и дао на гласање Приједлог Одлуке о отпису
дијела обавеза евидентираних у рачуноводственој евиденцији општине Нови Град у 2021.
години, након чега је констатовао да је за Одлуку гласало „ЗА“ 14 одборника, „ПРОТИВ“ нико,
„УЗДРЖАН“ нико (10 одборника није гласало) те да је са 14 гласова „ЗА“ усвојена Одлука о
отпису дијела обавеза евидентираних у рачуноводственој евиденцији општине Нови Град у
2021. години до н е с е н је
ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Одлука о отпису дијела обавеза евидентираних у рачуноводственој
евиденцији 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 4.
Приједлог Одлуке о финансирању Јавне установе Дјечији вртић „Пчелица Маја“ у 2022.
години
Уводничар за ову тачку дневног реда била је Јована Војновић, начелник Одјељења за
друштвене дјелатности.
Предсједник СО-е је отворио расправу.
У расправи су учествовали одборници: Зоран Кутлија и предлаже да економска цијена
не прелази 280 КМ и да се смањи накнада за боравак дјеце у вртићу за прво дијете на 90КМ, за
друго дијете на 60КМ а за треће и свако наредно да буде бесплатан боравак, Младен Шицар,
Филип Егељић, Душан Гашић, Павле Агбаба, Мира Дрљача, Миланко Михајилица и Младен
Шумар; право на реплику су искористили одборници Хасан Расавац, Павле Агбаба, Филип
Егељић и Мира Дрљача; право на криви навод искористили су: Душан Гашић и Павле Агбаба.
Одговоре на постављена питања дала је Јована Војновић, а појашњење на расправу је
дао Начелник општине.
Предсједник СО-е је закључио расправу и дао на гласање Приједлог одборника Зорана
Кутлије након чега је констатовао да је за Приједлог гласало „ЗА“ 10 одборника „ПРОТИВ“
нико, „УЗДРЖАН“ 14 одборника и да Приједлог није усвојен, те је дао на гласање Приједлог
Одлуке о финансирању Јавне установе Дјечији вртић „Пчелица Маја“ у 2022. години, након
чега је констатовао да је за Одлуку гласало „ЗА“ 14 одборника „ПРОТИВ“ нико, „УЗДРЖАН“
нико (10 одборника није гласало) те да је са 14 гласова „ЗА“ усвојена Одлука о финансирању
Јавне установе Дјечији вртић „Пчелица Маја“ у 2022. години и д о н е с е н је
ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Одлука о финансирању Јавне установе Дјечији вртић „Пчелица Маја“ у
2022. години.
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2. Одлука ће се објавити у „Службеном гласнику општине Нови Град“.
3. Закључак ступа на снагу даном доношења.
Младен Шумар је тражио паузу у име клуба одборника СДС-СРС пола сата ради
консултација.
Младен Шумар је образложио тражење паузе.
ТАЧКА 5.
Приједлог Одлуке о давању на управљање и коришћење дистрибутивнe водоводнe мрежe
за водоснабдијевање дијела насеља Горње Водичево, према засеоку Колунџије,
Комуналном предузећу „Водовод и канализација“ а.д. из Новог Града
Уводничар за ову тачку дневног реда била је Душка Ђурђевић, испред Одјељења за
просторно уређење и стамбено-комуналне послове.
Предсједник СО-е је отворио расправу и предложио да уводничар образложи заједно и
тачке 6 и 7 али да се гласа појединачно за сваку тачку што су одборници прихватили
једногласно.
У расправи су учествовали одборници: Игор Таборин, Филип Егељић, Младен Шумар,
Павле Агбаба и Дамир Шевић.
Душка Ђурђевић је дала одговоре одборницима.
Предсједник СО-е је закључио расправу и дао на гласање Приједлог Одлуке о давању на
управљање и коришћење дистрибутивнe водоводнe мрежe за водоснабдијевање дијела насеља
Горње Водичево, према засеоку Колунџије, Комуналном предузећу „Водовод и канализација“
а.д. из Новог Града, након чега је констатовао да је за Одлуку гласало „ЗА“ 14 одборника
„ПРОТИВ“ нико, „УЗДРЖАН“ нико (10 одборника није гласало), те да је сa 14 гласова „ЗА“
усвојена Одлука о давању на управљање и коришћење дистрибутивнe водоводнe мрежe за
водоснабдијевање дијела насеља Горње Водичево, према засеоку Колунџије, Комуналном
предузећу „Водовод и канализација“ а.д. из Новог Града и д о н е с е н је
ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Одлука о давању на управљање и коришћење дистрибутивнe водоводнe
мрежe за водоснабдијевање дијела насеља Горње Водичево, према засеоку
Колунџије, Комуналном предузећу „Водовод и канализација“ а.д. из Новог Града.
2. Одлука ће се објавити у „Службеном гласнику општине Нови Град“.
3. Закључак ступа на снагу даном доношења.
ТАЧКА 6.
Приједлог Одлуке о давању на управљање и коришћење дијелове дистрибутивне
водоводне мреже за водоснабдјевањe насељa Чађавица I и Чађавица II (фаза I),
Комуналном предузећу „Водовод и канализација“ а.д. из Новог Града
Предсједник СО-е је отворио расправу.
Како расправе није било предсједник СО-е је дао на гласање Приједлог Одлуке о
давању на управљање и коришћење дијелове дистрибутивне водоводне мреже за
водоснабдјевањe насељa Чађавица I и Чађавица II (фаза I), Комуналном предузећу „Водовод и
канализација“ а.д. из Новог Града, након чега је констатовао да је за Одлуку гласало „ЗА“ 14
одборника , „ПРОТИВ“ нико, „УЗДРЖАН“ нико, (10 одборника није гласало) те да је са 14
гласова “ЗА“ усвојена Одлука о давању на управљање и коришћење дијелове дистрибутивне
водоводне мреже за водоснабдјевањe насељa Чађавица I и Чађавица II (фаза I), Комуналном
предузећу „Водовод и канализација“ а.д. из Новог Града и д о н е с е н је
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ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Одлука о давању на управљање и коришћење дијелове дистрибутивне
водоводне мреже за водоснабдјевањe насељa Чађавица I и Чађавица II (фаза I),
Комуналном предузећу „Водовод и канализација“ а.д. из Новог Града.
2. Одлука ће се објавити у „Службеном гласнику општине Нови Град“.
3. Закључак ступа на снагу даном доношења.
ТАЧКА 7.
Приједлог Одлуке о давању на управљање и коришћење дијелове система
водоснабдјевања насеља Благај Ријека, Благај Јапра, Масловаре, Петковац и Сводна
(фаза V и VII), Комуналном предузећу „Водовод и канализација“ а.д. из Новог Града
Предсједник СО-е је отворио расправу.
Како расправе није било предсједник СО-е је дао на гласање Приједлог о давању на
управљање и коришћење дијелове система водоснабдјевања насеља Благај Ријека, Благај Јапра,
Масловаре, Петковац и Сводна (фаза V и VII), Комуналном предузећу „Водовод и
канализација“ а.д. из Новог Градау, након чега је констатовао да је за Одлуку гласало „ЗА“ 14
одборника, „ПРОТИВ“ нико, „УЗДРЖАН“ нико, (9 одборника није гласало) те да је са 14
гласова“ЗА“ усвојена Одлука о давању на управљање и коришћење дијелове система
водоснабдјевања насеља Благај Ријека, Благај Јапра, Масловаре, Петковац и Сводна (фаза V и
VII), Комуналном предузећу „Водовод и канализација“ а.д. из Новог Града и донесен је
ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Одлука о давању на управљање и коришћење дијелове система
водоснабдјевања насеља Благај Ријека, Благај Јапра, Масловаре, Петковац и Сводна
(фаза V и VII), Комуналном предузећу „Водовод и канализација“ а.д. из Новог
Града.
2. Одлука ће се објавити у „Службеном гласнику општине Нови Град“.
3. Закључак ступа на снагу даном доношења
ТАЧКА 8.
Приједлог Одлуке о додјели пословног простора на кориштење Рукометном клубу
„Средњошколац“ Нови Град
Уводничар за ову тачку дневног реда била је Душка Ђурђевић, испред Одјељења за
просторно уређење и стамбено-комуналне послове.
Предсједник СО-е је отворио расправу.
У расправи су учествовали одборници: Горан Кутлија, Павле Агбаба, Филип Егељић,
Милан Жујић.
Предсједник СО-е је закључио расправу и дао на гласање Приједлог Одлуке о додјели
пословног простора на кориштење Рукометном клубу „Средњошколац“ Нови Град, након чега
је констатовао да је за Одлуку гласало „ЗА“ 14 одборника, „ПРОТИВ“ нико, “УЗДРЖАН“ нико
(10 одборника није гласало), те је Одлука о додјели пословног простора на кориштење
Рукометном клубу „Средњошколац“ Нови Град, усвојена са 14 гласова „ЗА“ и д о н е с е н је
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ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Одлука о додјели пословног простора на кориштење Рукометном клубу
„Средњошколац“ Нови Град.
2. Одлука ће се објавити у „Службеном гласнику општине Нови Град“.
3. Закључак ступа на снагу даном доношења.
ТАЧКА 9.
Приједлог Одлуке о комуналним дјелатностима
Уводничар за ову тачку дневног реда била је Душка Ђурђевић, испред Одјељења за
просторно уређење и стамбено-комуналне послове.
Предсједник СО-е је отворио расправу.
У расправи су учествовали одборници: Младен Шумар, Душан Гашић, Миланко
Михајилица, Младен Шицар, Хасан Расавац.
Одговоре на питања дала је Душка Ђурђевић, а Начелник општине је дао појашњење
на расправу.
Право на реплику су искористили одборници Душан Гашић, Младен Шумар и Миланко
Михајилица,а право на криви навод је искористио одборник Хасан Расавац.
Предсједник СО-е је закључио расправу, дао на гласање Приједлог Одлуке о
комуналним дјелатностима, након чега је констатовао да је за Одлуку гласало „ЗА“ 14
одборника, „ПРОТИВ“ нико, “УЗДРЖАН“ нико (8 одборника није гласало), те је Одлука о
комуналним дјелатностима, усвојена са 14 гласова „ЗА“ и д о н е с е н је
ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Одлука о комуналним дјелатностима.
2. Одлука ће се објавити у „Службеном гласнику општине Нови Град“.
3. Закључак ступа на снагу даном доношења.
ТАЧКА 10.
Приједлог Одлуке о оснивању Територијалне ватрогасно – спасилачке јединице општине
Нови Град
Уводничар за ову тачку дневног реда био је Љубан Кнежевић, начелник Одјељења за
општу управу.
Предсједник СО-е је отворио расправу.
У расправи су учествовали одборници: Младен Шумар, Миланко Михајилица, Душан
Гашић,Милан Вуковић и Хасан Расавац, а право на реплику су искористили одборници: Хасан
Расавац, Младен Шумар и Миланко Михајилица.
Младен Шумар је уложио два Амандмана на приједлог Одлуке која гласе:
I Амандман:
Тачка 9. да гласи:
„На основу Правилника о унутрашњој организацији и
систематизацији радних мјеста у oпштинској управи општине Нови Град, распоређивање
запослених у ТВСЈ Нови Град врши начелник,на приједлог старјешине ТВСЈ“.
II Амандман
Тачка 10. да гласи: „Начелник ће ускладити Правилник о унутрашњој организацији и
систематизацији радних мјеста у општинској управи Општине Нови Град у складу са законом и
овом одлуком.“ на приједлог Начелника а усваја Скупштина општине,
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Предсједник СО-е је закључио расправу, дао на гласање Амандмане које је предложио
одборник Младен Шумар:
За I Амандман је гласало „ЗА“, 10 одборника „ПРОТИВ“10 и „УЗДРЖАН“ 5
одборника, те предложени амандман није усвојен,
за II Амандман је гласало „ЗА“ 10 одборника , „ПРОТИВ“ 9 одборника и „УЗДРЖАН“
6 одборника, те предложени амандман није усвојен и констатовао да Амандмани нису усвојени
након чега је дао на гласање Приједлог Одлуке о оснивању Територијалне ватрогасно –
спасилачке јединице општине Нови Град и констатовао да је за Одлуку гласало „ЗА“ 15
одборника, „ПРОТИВ“ нико, “УЗДРЖАН“ нико (10 одборника није гласало), те је Одлука о
оснивању Територијалне ватрогасно – спасилачке јединице општине Нови Град, усвојена са 15
гласова „ЗА“ и д о н е с е н је
ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Одлука о оснивању Територијалне ватрогасно – спасилачке јединице
општине Нови Град.
2. Одлука ће се објавити у „Службеном гласнику општине Нови Град“.
3. Закључак ступа на снагу даном доношења.
ТАЧКА 11.
Приједлог Одлуке о уписним подручјима Основних школа са територије општине Нови
Град
Уводничар за ову тачку дневног реда била је Јована Војновић, начелник Одјељења за
друштвене дјелатности.
Предсједник СО-е је отворио расправу.
У расправи је учествовала одборница Јована Дрљача.
Предсједник СО-е је закључио расправу, дао на гласање Приједлог Одлуке о уписним
подручјима Основних школа са територије општине Нови Град, након чега је констатовао да је
за Одлуку гласало „ЗА“ 15 одборника „ПРОТИВ“нико,“УЗДРЖАН“нико те је Одлука о
уписним подручјима Основних школа са територије општине Нови Град усвојена са 15 гласова
„ЗА“ и д о н е с е н је
ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Одлука о уписним подручјима Основних школа са територије општине
Нови Град.
2. Одлука ће се објавити у „Службеном гласнику општине Нови Град“.
3. Закључак ступа на снагу даном доношења.
ТАЧКА 12.
Приједлог Одлуке о утврђивању просторног распореда школа (мреже школа) на подручју
општине Нови Град
Уводничар за ову тачку дневног реда била је Јована Војновић, начелник Одјељења за
друштвене дјелатности.
Предсједник СО-е је отворио расправу.
Како расправе није било оредсједник СО-е је дао на гласање Приједлог Одлуке о
утврђивању просторног распореда школа (мреже школа) на подручју општине Нови Град ,
након чега је констатовао да је за Одлуку
гласало
„ЗА“ 15 одборника
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„ПРОТИВ“нико,“УЗДРЖАН“нико те је Одлука о утврђивању просторног распореда школа
(мреже школа ) на подручју општине Нови Град усвојена са 15 гласова „ЗА“ и д о н е с е н је
ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Одлука о утврђивању просторног распореда школа (мреже школа) на
подручју општине Нови Град.
2. Одлука ће се објавити у „Службеном гласнику општине Нови Град“.
3. Закључак ступа на снагу даном доношења.
ТАЧКА 13.
Приједлог Програма уређења градског грађевинског земшишта у 2022. години
Уводничар за ову тачку дневног реда била је Душка Ђурђевић, испред 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 Програма
уређења градског грађевинског земшишта у 2022. години, након чега је констатовао да је за
Програм гласало „ЗА“ 15 одборника , „ПРОТИВ“ нико, „УЗДРЖАН“ нико (9 одборника није
гласало), те је Програма уређења градског грађевинског земшишта у 2022. години, усвојен са
15 гласова „ЗА“ и д о н е с е н је
ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Програма уређења градског грађевинског земљишта у 2022. години.
2. Програм ће се објавити у „Службеном гласнику општине Нови Град“.
3. Закључак ступа на снагу даном доношења.
ТАЧКА 14.
Годишњи План рада Општинске управе Општине Нови Град за 2022. годину
Уводничар за ову тачку дневног реда била је Весна Ђукановић, шеф Одсјека за
управљање развојем.
Предсједник СО-е је отворио расправу.
У расправи су учествовали одборници: Младен Шумар, Миланко Михајилица, Душан
Гашић, Зоран Кукавица, Милан Вуковић и Хасан Расавац.
Право на реплику су искористили одборници Зоран Кукавица, Милан Вуковић, Душан
Гашић, Зоран Кукавица, Младен Шумар, Филип Егељић, Игор Таборин и Павле Агбаба
Право на криви навод су искористили Игор Таборин, Младен Шумар, Милан Вуковић,
Младен Шицар, Хасан Расавац, Миланко Михајилица, Филип Егељић, Душан Гашић, Дамир
Шевић и Мирослав Дрљача и повреду Пословника (члан 83 Пословника) Миланко
Михајилица, без изјашњавања.
Младен Шумар је тражио паузу у име клуба одборника СДС-СРС пола сата ради
консултација.
Младен Шумар је образложио тражење паузе.
Миланко Михајилица је тражио паузу у трајању од 5 минута од стране предсједника
СО-е ради договора о наставку сједнице СО-е.
Предсједник СО-е је закључио расправу те је дао на гласање Годишњи План рада
Општинске управе Општине Нови Град за 2022. годину, након чега је констатовао да је за План
гласало „ЗА“ 14 одборника, „ПРОТИВ“ нико, „УЗДРЖАН“ нико, (10 одборника није гласало),
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те да је са 14 гласова „ЗА“ усвојен Годишњи План рада Општинске управе Општине Нови Град
за 2022. годинуи до н е с е н је
ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се годишњи План рада Општинске управе Општине Нови Град за 2022.
годину.
2. Годишњи План рада из тачке 1 , у прилогу, чине 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 предложио да се 11. редовна сједница Скупштине сједница
прекине у 21,00 час и настави 24.02.2022. године(ЧЕТВРТАК) са почетком у 10,00 часова у
сали амфитеатра Јавне установе Културно-образовни центар Нови Град, те је приједлог дао на
гласање, након чега је констатовао да је за приједлог да се наставак 11. редовне сједница
Скупштине општине закаже за 24.02.2022.године. (ЧЕТВРТАК) са почетком у 10,00 часова
гласало „ЗА“, 24 одборника „ПРОТИВ“ нико , „УЗДРЖАН“ нико (једногласно).
Напомена: Саставни дио овог Извода из записника је тонски снимак са 11. редовне сједнице
Скупштине општине одржане 23.02.2022.године.
ЗАПИСНИЧАР
Драгана Згоњанин

СЕКРЕТАР
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Милева Богић, дипл. правник

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Зоран Кукавица, дипл. екон.
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ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА
СА НАСТАВКА 11. РЕДОВНЕ СЈЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ НОВИ ГРАД
одржане 24.02.2022.године са почетком у 10,00 часова
Сједницу је сазвао и њоме предсједавао, Зоран Кукавица, предсједник Скупштине
општине Нови Град.
Сједници је присуствовало 24 одборника.
Сједници нису присуствовали одборници: Вања Бајић, Jована Дрљача и Мирко
Згоњанин, који су оправдали отсуство.
Поред одборника сједници су присуствовали: Милева Богић, секретар СО-е; Мирослав
Дрљача, начелник општине; Бојан Лукач, замјеник начелника општине; Ненад Дрљача, шеф
Кабинета начелника општине; начелници Одјељења: Далибор Личина, начелник Одјељења за
буџет и финансије, Јована Војновић, начелник Одјељења за друштвене дјелатности и
Мирослава Пашић, начелник Одјељења за привреду и пољопривреду ( уводничар за тачку 15);
Ратко Павић, шеф Одсјека за цивилну заштиту (уводничар за тачку 16); Душко Адамовић,
секретар Форума за безједност (уводничар за тачку17); Маринко Радмановић, директор ЈЗУ
Дом здравља Нови Град (уводничар за тачке 19 и 20) Никола Славуљ, виши стручни сарадник
за мјесне заједнице (уводничар за тачку 21).
Сједници су присутвовали представници средстава јавног информисања: Зора Савић,
новинар ЈП „Радио Нови Град“, Нови Град .
Предсједник СО-е је констатовао да сједници присуствује 24 одборника, да су се
стекли услови да скупштина може радити и наставити по дневном реду од тачке 15.
ТАЧКА 15.
Приједлог Плана системске превентивне дезинсекције и дератизације на подручју
општине Нови Град за 2022. годину
Уводничар за ову тачку дневног реда била је Мирослава Пашић, начелник Одјељења за
привреду и пољопривреду.
Предсједник СО-е је отворио расправу.
У расправи су учествовали одборници: Душан Гашић и Дамир Шевић.
Одговоре одборницима су дали Мирослава Пашић и Мирослав Дрљача.
Право на реплику је искористио одборник Душан Гашић
Предсједник СО-е је закључио расправу, дао на гласање Приједлог Плана системске
превентивне дезинсекције и дератизације на подручју општине Нови Град за 2022. годину,
након чега је констатовао да је за План гласало „ЗА“ 14 одборника, „ПРОТИВ“ нико,
„УЗДРЖАН“ нико (10 одборника није гласало) те је План системске превентивне дезинсекције
и дератизације на подручју општине Нови Град за 2022. годину усвојен са 14 гласова „ЗА“ и
д о н е с е н је
ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се План системске превентивне дезинсекције и дератизације на подручју
општине Нови Град за 2022. годину.
2. План ће се објавити у „Службеном гласнику општине Нови Град“.
3. Закључак ступа на снагу даном доношења.
ТАЧКА 16.
Извјештај о стању у области заштите и спасавања на подручју општине Нови Град за
2021. годину
Уводничар за ову тачку дневног реда био је Ратко Павић, шеф Одсјека за цивилну
заштиту.
Предсједник СО-е је отворио расправу.

13
У расправи су учествовали одборници: Младен Шумар, Павле Агбаба, Миланко
Михајилица, Мира Дрљача, Хасан Расавац, Игор Таборин, Душан Гашић, Мирко Шљокавица и
Милан Вуковић.
Одговоре на питања дао је Ратко Павић, а појашњење на расправу Мирослав Дрљача.
Право на реплику искористили су одборници: Миланко Михајилица, Младен Шумар и
Милан Вуковић,а право на криви навод искористили су одборници: Павле Агбаба , Младен
Шумар, Милан Вуковић и начелник општине Мирослав Дрљача.
Мирко Шљокавица је тражио паузу у име клуба одборника Заједно за Нови Град од 5
минута ради консултација.
Мирко Шљокавица је образложио тражење паузе.
Предсједник СО-е је закључио расправу, дао на гласање Извјештај о стању у области
заштите и спасавања на подручју општине Нови Град за 2021. годину, након чега је
констатовао да је за Извјештај гласао „ЗА“ 1 одборник, „ПРОТИВ“ нико, „УЗДРЖАН“ 13
одборника (10 одборника није гласало), те Извјештај о стању у области заштите и спасавања на
подручју општине Нови Град за 2021. годину није усвојен и донесен је
ЗАКЉУЧАК
1. Не усваја се Извјештај о стању у области заштите и спасавања на подручју општине
Нови Град за 2021. годину.
2. Овај Закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном
гласнику општине Нови Град“.
ТАЧКА 17.
Извјештај о раду Форума за безбједност општине Нови Град за 2021. годину
Уводничар за ову тачку дневног реда био је Душко Адамовић, секретар Форума за
безбједност.
Предсједник СО-е је отворио расправу.
У расправи су учествовали одборници: Младен Шумар, Душан Гашић, Миланко
Михајилица и Хасан Расавац.
Одговоре на постављена питања дали су Душко Адамовић и Мирослав Дрљача .
Право на криви навод искористили су одборници: Хасан Расавац, Младен Шумар и
Душан Гашић.
Предсједник СО-е је закључио расправу и дао на гласање Извјештај о раду Форума за
безбједност општине Нови Град за 2021. годину, након чега је констатовао да је за Извјештај
гласало „ЗА“ 14 одборника, „ПРОТИВ“ нико, „УЗДРЖАН“ нико (10 одборника није гласало)
те је Извјештај о раду Форума за безбједност општине Нови Град за 2021. годину усвојен са 14
гласова „ЗА“ и д о н е с е н је
ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Извјештај о раду Форума за безбједност општине Нови Град за 2021.
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“.
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ТАЧКА 18.
Информација о реализацијии Програма рада Скупштине општине Нови Град за 2021.
годину
Уводничар за ову тачку дневног реда био је Селим Екић, потпредсједник Скупштине
Општине.
Предсједник СО-е је отворио расправу.
У расправи су учествовали одборници: Младен Шумар, Младен Шицар, Душан Гашић,
Миланко Михајилица, Зоран Кукавица, Мирко Шљокавица, Филип Егељић, Павле Агбаба,
Хасан Расавац и Игор Таборин.
Одговоре на питања дали су Мирослав Дрљача, Селим Екић и Милева Богић.
Право на реплику искористили су одборници : Младен Шумар, Младен Шицар, Хасан
Расавац, Игор Таборин, Павле Агбаба, Филип Егељић,Миланко Михајилица и Мирко
Шљокавица, а право на криви навод искористили су одборници: Младен Шумар, Душан
Гашић, Павле Агбаба, Соња Гојић, Зоран Кукавица, Миланко Михајилица и Хасан Расавац и
Миланко Михајилица повреде Пословника (чл.82 и 83 Пословника) није тражио изјашњавање.
Миланко Михајилица је тражио паузу у име клуба одборника ПДП и националне
мањине од пола сата.
Миланко Михајилица је образложио тражење паузе.
Предсједник СО-е је закључио расправу и дао на гласање Информација о реализацији
Програма рада Скупштине општине Нови Град за 2021. годину, након чега је констатовао да је
за Информацију гласало „ЗА“ 14 одборника, „ПРОТИВ“ нико, „УЗДРЖАН“ нико ,
(10 одборника није гласало) те је Информација о реализацијии Програма рада Скупштине
општине Нови Град за 2021. годину усвојен са 14 гласова „ЗА“ и д о н е с е н је
ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Информација о реализацији Програма рада Скупштине општине Нови
Град за 2021. 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“.
Предсједник СО-е је договорио са предсједницима клубова одборника паузу од сат и по
времена за ручак (од 15,10 до 16,40).
ТАЧКА 19.
Информација о стању епидемиолошке ситуације на подручју општине Нови Град
Уводничар за ову тачку дневног реда био је Маринко Радмановић, директор ЈЗУ Дом
здравља Нови Град.
Предсједник СО-е је отворио расправу.
У расправи су учествовали одборници: Игор Таборин, Никола Гајић, Мира Дрљача,
Владана Дакић, Мирко Шљокавица, Соња Гојић, Душан Гашић, Дамир Шевић, Милан Жујић,
Миланко Михајилица, Зоран Кукавица, Хасан Расавац и Милан Вуковић.
Одговоре на постављена питања дао је Маринко Радмановић, а појашњење на расправу
Мирослав Дрљача.
Право на реплику искористили су одборници: Владана Дакић, Душан Гашић, Мира
Дрљача, Младен Шумар, Миланко Михајилица и начелник општине Мирослав Дрљача, а право
на криви навод искористили су одборници:Игор Таборин, Владана Дакић, Душан Гашић,
Мехмед Алић и начелник општине Мирослав Дрљача.
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Повреда Пословника Миланко Михајилица и Игор Таборин (члан 82 Пословника), нису
тражили изјашњење.
Предсједник СО-е је закључио расправу и дао на гласање Информацију о стању
епидемиолошке ситуације на подручју општине Нови Град, након чега је констатовао да је за
Информацију гласало „ЗА“ 14 одборника, „ПРОТИВ“ нико, „УЗДРЖАН“ нико (9 одборника
није гласало) те је Информација о стању епидемиолошке ситуације на подручју општине Нови
Град усвојена са 14 гласова „ЗА“ и д о н е с е н је
ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Информација о стању епидемиолошке ситуације на подручју општине
Нови Град.
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 20.
Информација о стању здравствене заштите на подручју општине Нови Град за 2021.
годину
Уводничар за ову тачку дневног реда био је Маринко Радмановић, директор ЈЗУ Дом
здравља Нови Град.
Предсједник СО-е је отворио расправу.
У расправи су учествовали одборници: Душан Гашић, Игор Таборин, Никола Гајић,
Владана Дакић, Миланко Михајилица и Соња Гојић.
Одговоре одборницима дали су Маринко Радмановић и Мирослав Дрљача.
Право на реплику искористили су одборници: Игор Таборин и Душан Гашић а право на
криви навод: Никола Гајић, Владана Дакић, Игор Таборин и Душан Гашић.
Предсједник СО-е је дао на гласање Информацију о стању здравствене заштите на
подручју општине Нови Град за 2021. годину, након чега је констатовао да је за Информацију
гласало „ЗА“ 14 одборника, „ПРОТИВ“ нико, „УЗДРЖАН“ нико (9 одборника није гласало) те
је Информација о стању здравствене заштите на подручју општине Нови Град за 2021. годину
усвојен са 14 гласова „ЗА“ и д о н е с е н је
ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Информација о стању здравствене заштите на подручју општине Нови
Град за 2021. 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 21.
Информација о раду мјесних заједница општине Нови Град за период 01.01.-31.12.2021.
године
Уводничар за ову тачку дневног реда био је Никола Славуљ, виши стручни сарадник за
мјесне заједнице.
Предсједник СО-е је отворио расправу.
У расправи су учествовали одборници: Младен Шумар,Миланко Михајилица, Филип
Егељић, Младен Шицар, Игор Таборин, Павле Агбаба и Милан Вуковић .

16
Миланко Михајилица је имао два приједлога : провођење избора за мјесне заједнице и
одржавање одборничког часа по мјесним заједницама .
Предсједник СО-е је закључио расправу те дао на гласање приједлоге Миланка
Михајилице:
За први приједлог је гласало „ЗА“ 9 одборника, „ПРОТИВ“ 3 одборника и „УЗДРЖАН“
11 одборника.
За други приједлог је гласало „ЗА“ 7 одборника, „ПРОТИВ“ 2 одборника и
„УЗДРЖАН“ 14 одборника, након чека је констатовао да приједлози нису усвојени.
Предсједник СО-е је дао на гласање Информацију о раду мјесних заједница општине
Нови Град за период 01.01.-31.12.2021. године., након чега је констатовао да је за Информацију
гласало „ЗА“ 14 одборника, „ПРОТИВ“ нико, „УЗДРЖАН“ нико (7 одборника није гласало) те
је Информација о раду мјесних заједница општине Нови Град за период 01.01.-31.12.2021.
године усвојена са 14 гласова „ЗА“ и д о н е с е н је
ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Информација о раду мјесних заједница општине Нови Град за период
01.01.-31.12.2021. године.
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“.

Предсједник СО-е је предложио да се 11. редовна сједница Скупштине сједница
прекине у 18,00 часова, и настави 25.02.2022. године (ПЕТАК) са почетком у 10,00 часова у
сали амфитеатра Јавне установе Културно-образовни центар Нови Град, те је приједлог дао на
гласање, након чега је констатовао да је за приједлог да се наставак 11. редовне сједница
Скупштине општине закаже за 25.02.2022.године. (ПЕТАК) са почетком у 10,00 часова
гласало „ЗА“, 14 одборника „ПРОТИВ“ нико , „УЗДРЖАН“ нико.
Напомена: Саставни дио овог Извода из записника је тонски снимак са наставка 11. редовне
сједнице Скупштине општине одржане 24.02.2022.године.
ЗАПИСНИЧАР
Драгана Згоњанин

СЕКРЕТАР
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Милева Богић, дипл. правник

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Зоран Кукавица, дипл. екон.
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ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА
СА ДРУГОГ НАСТАВКА 11. РЕДОВНЕ СЈЕДНИЦЕ
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ НОВИ ГРАД
одржане 25.02.2022.године са почетком у 10,00 часова
Сједницу је сазвао и њоме предсједавао, Зоран Кукавица, предсједник Скупштине
општине Нови Град.
Сједници је присуствовало 24 одборника.
Сједници нису присуствовали: Вања Бајић, Милана Тодић и Мирко Згоњанин, који су
оправдали отсуство.
Поред одборника сједници су присуствовали: Милева Богић, секретар СО-е; Мирослав
Дрљача, начелник општине; Бојан Лукач, замјеник начелника општине; Ненад Дрљача, шеф
Кабинета начелника општине; начелници Одјељења: Далибор Личина,начелник Одјељења за
буџет и финансије и Јована Војновић;,начелник Одјељења за друштвене дјелатности; Милан
Тривановић, Командир ПС Нови Град (уводничар за тачку 22); Раденко Радић,в.д. директор
ЈП„Радио Нови Град“ Нови Град (уводничар за тачку 23, подтачка а); Дадо Џинић, директор ЈУ
Спортска дворана Нови Град (уводничар за тачку 23, подтачка б); Дражен Бабић, в.д директор
ЈУ Културно-образовни центар Нови Град (уводничар за тачку 23, подтачка в); Маринко
Радмановић, директор ЈЗУ Дом здравља Нови Град (уводничар за тачку 23, подтачка г);
Радмила Јапунџа, в.д. директор ЈУ Дјечији вртић „Пчелица Маја“ (уводничар за тачку 23,
подтачка д); Даниела Гојић, директор ЈУ Центар за социјални рад Нови Град; (уводничар за
тачку 23, подтачка ђ); Небојша Тодић, директор ЈУ Туристичка организација општине Нови
Град (уводничар за тачку 23, подтачка е); Маја Јованић Костадиновић, директор ЈУ Народна
библиотека Нови Град (уводничар за тачку 23, подтачка ж); Вујадин Пилиповић,в.д.директор
ЈУ Парк природе „Уна“ (уводничар за тачку 23, подтачка з); и Душко Згоњанин,в.д. директор
ЈУ Дом за старија лица Нови Град (уводничар за тачку 23, подтачка и).
Сједници су присутвовали представници средстава јавног информисања: Зора Савић,
новинар ЈП „Радио Нови Град“, Нови Град .
Предсједник СО-е је констатовао да сједници присуствује 24 одборника, да су се
стекли услови да скупштина може радити и наставити по дневном реду од тачке 22.
ТАЧКА 22.
Информација о стању јавног реда и мира, безбједности грађана и имовине на подручју
општине Нови Град за 2021. годину
Уводничар за ову тачку дневног реда био је Милан Тривановић, Командир ПС НовИ
Град.
Предсједник СО-е је отворио расправу.
У расправи су учествовали одборници: Младен Шумар, Хасан Расавац, Мира Дрљача,
Душан Гашић, Миланко Михајилица и Зоран Кукавица.
Милан Тривановић је дао одговоре на постављена питања.
Право на криви навод искористили су одборници: Миланко Михајилица, Душан Гашић,
Милан Вуковић и Хасан Расавац.
Предсједник СО-е је закључио расправу и дао на гласање Информацију о стању јавног
реда и мира, безбједности грађана и имовине на подручју општине Нови Град за 2021. годину,
након чега је констатовао да је за Информацију гласало „ЗА“ 14 одборника, „ПРОТИВ“ нико,
„УЗДРЖАН“ нико (10 одборника није гласало) те је Информација о стању јавног реда и мира,
безбједности грађана и имовине на подручју општине Нови Град за 2021. годину усвојена са 14
гласова „ЗА“ и д о н е с е н је
ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Информација о стању јавног реда и мира, безбједности грађана и имовине
на подручју општине Нови Град за 2021. 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 23.
Програми рада и финансијски планови јавних установа и предузећа за 2022. годину:
а) ЈП „Радио Нови Град“ Нови Град
Уводничар за ову подтачку дневног реда био је Раденко Радић,в.д. директор ЈП„Радио
Нови Град“ Нови Град.
Предсједник СО-е је отворио расправу.
У расправи су учествовали одборници: Филип Егељић, Младен Шицар, Душан Гашић,
Миланко Михајилица, Младен Шумар, Милан Вуковић, Селим Екић, Мирко Шљокавица,
Хасан Расавац, и Дамир Шевић.
Право на реплику искористили су одборници: Младен Шумар, Филип Егељић и Мирко
Шљокавица,а право на криви навод искористили су одборници, Младен Шумар, Миланко
Михајилица, Милан Вуковић, Хасан Расавац и Мирко Шљокавица и начелник општине
Мирослав Дрљача. Повреда Пословника о раду Скупштине општине, Душан Гашић (члан 181
Пословника) није тражио изјашњење.
Миланко Михајилица је тражио паузу у име клуба одборника ПДП и националне
мањине од пола сата.
Предсједник СО-е дао паузу од сат времена (пауза од 11,30 до 13 часова).
Миланко Михајилица је образложио тражење паузе.
Одговоре одборницима је дао Раденко Радић , в.д. директор.
Предсједник СО-е је закључио расправу и дао на гласање Пријелог Програма рада и
финансијски план Јавног предузећа „Радио Нови Град“ Нови Град, након чега је констатовао
да је за Програм гласало „ЗА“ 14 одборника, „ПРОТИВ“ нико, „УЗДРЖАН“ нико
(10 одборника није гласало) те је Програм рада и финансијски план ЈП „Радио Нови Град“
Нови Град усвојен са 14 гласова „ЗА“ и д о н е с е н а је
ОДЛУКА
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА И ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН
ЈАВНOГ ПРЕДУЗЕЋА „РАДИО НОВИ ГРАД“ НОВИ ГРАД ЗА 2022. ГОДИНУ
I
Даје се сагласност на Програм рада и финансијски план Јавног предузећа „Радио Нови
Град“ Нови Град за 2022. годину.
II
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном
гласнику општине Нови Град“.
б) ЈУ ГСЦ „Спортска дворана“ Нови Град
Уводничар за ову подтачку дневног реда био је Дадо Џинић, директор ЈУ ГСЦ
„Спортска дворана“ Нови Град.
Предсједник СО-е је отворио расправу.
У расправи су учествовали одборници: Филип Егељић, Игор Таборин, Хасан Расавац,
Младен Шумар, Младен Шицар, Милан Жујић.
Дадо Џинић је одговорио на постављена питања, а додатно појашњење дао је Бојан
Лукач, замјеник Начелника општине.
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Право на репклику искористио је одборник Игор Таборин а право на криви навод
одборник Младен Шумар
Предсједник СО-е је закључио расправу и дао на гласање Пријелог Програма рада и
финансијски план Јавне установе ГСЦ „Спортска дворана“ Нови Град, након чега је
констатовао да је за Програм гласало „ЗА“ 14 одборника, „ПРОТИВ“ нико, „УЗДРЖАН“ нико
(10 одборника није гласало) те је Програм рада и финансијски план ЈУ ГСЦ „Спортска
дворана“ Нови Град усвојен са 14 гласова „ЗА“ и д о н е с е н а је
ОДЛУКА
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА И ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН
ЈАВНЕ УСТАНОВЕ ГСЦ „СПОРТСКА ДВОРАНА“ НОВИ ГРАД ЗА 2022. ГОДИНУ
I
Даје се сагласност на Програм рада и финансијски план Јавне установе ГСЦ „Спортска
дворана“ Нови Град за 2022. годину.
II
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном
гласнику општине Нови Град“.
Одборник Младен Шумар је затражио консултације са предсједником СО-е и након
консултација предложио да се замјене тачке в и г (Дом здравља и КОЦ) и да се разматра КОЦ
умјесто Дома здрављас обзиром да ће се радити до 15 часова.
Предсједник СО-е је дао на гласање приједлог да се замјене тачке в и г ,након чега је
констатовао да је за приједлог гласао „ЗА“24 одборник (једногласно).
в) ЈУ „Културно – образовни центар“ Нови Град
Уводничар за ову подтачку дневног реда био је Дражен Бабић,в.д. директор
ЈУ „Културно – образовни центар “ Нови Град.
Предсједник СО-е је отворио расправу.
У расправи су учествовали одборници:Младен Шумар, Павле Агбаба, Миланко
Михајилица, Младен Шицар, Филип Егељић, Милан Жујић, Милан Вуковић, Дамир Шевић.
Право на реклику искористили су одборници: Младен Шумар и Филип Егељић а право
на криви навод искористили су одборници: Мехмед Алић и Филип Егељић..
Дражен Бабић је одговорио на постављена питања, а додатно појашњење дао је Бојан
Лукач.
Предсједник СО-е је закључио расправу и дао на гласање Пријелог Програма рада и
финансијски план ЈУ „Културно – образовни центар“ Нови Град, након чега је констатовао да
је за Програм гласало „ЗА“ 14 одборника, „ПРОТИВ“ нико, „УЗДРЖАН“ нико (9 одборника
није гласало) те је Програм рада и финансијски план ЈУ „Културно – образовни центар“ Нови
Град усвојен са 14 гласова „ЗА“ и д о н е с е н а је
ОДЛУКА
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА И ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН
ЈАВНЕ УСТАНОВЕ „КУЛТУРНО – ОБРАЗОВНИ ЦЕНТАР“ НОВИ ГРАД ЗА 2022.
ГОДИНУ
I
Даје се сагласност на Програм рада и финансијски план Јавне установе „ Културно –
образовни центар “ Нови Град за 2022. годину.
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II
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном
гласнику општине Нови Град“.
Предсједник СО-е је предложио , да се 11. редовна сједница Скупштине сједница
прекине у 15,00 часова и настави 02.03.2022. године (СРИЈЕДА) са почетком у 9,00 часова у
сали амфитеатра Јавне установе Културно-образовни центар Нови Град, те је приједлог дао на
гласање, након чега је констатовао да је за приједлог да се наставак да се 11. редовна сједница
Скупштине сједница настави 02.03.2022. године (СРИЈЕДА) са почетком у 9,00 часова
гласало „ЗА“, 14 одборника „ПРОТИВ“ нико , „УЗДРЖАН“ нико (9одборника није гласало ).
Напомена: Саставни дио овог Извода из записника је тонски снимак са другог наставка 11.
редовне сједнице Скупштине општине одржане 25.02.2022.године.
ЗАПИСНИЧАР
Драгана Згоњанин

СЕКРЕТАР
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Милева Богић, дипл. правник

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Зоран Кукавица, дипл. екон.
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ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА
СА ТРЕЋЕГ НАСТАВКА 11. РЕДОВНЕ СЈЕДНИЦЕ
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ НОВИ ГРАД
одржане 02.03.2022.године са почетком у 09,00 часова
Сједницу је сазвао и њоме предсједавао, Зоран Кукавица, предсједник Скупштине
општине Нови Град.
Сједници је присуствовало 24 одборника.
Сједници нису присуствовали: Јована Дрљача, Милана Тодић и Мирко Згоњанин, који
су оправдали отсуство.
Поред одборника сједници су присуствовали: Милева Богић, секретар СО-е; Мирослав
Дрљача, начелник општине; Бојан Лукач, замјеник Начелника општине; Ненад Дрљача, шеф
Кабинета начелника општине; начелници Одјељења: Далибор Личина, начелник Одјељења за
буџет и финансије и Јована Војновић, начелник Одјељења за друштвене дјелатности; Маринко
Радмановић, директор ЈЗУ Дом здравља Нови Град (уводничар за тачку 23 подтачка г); Радмила
Јапунџа,в.д. директор ЈУ Дјечији вртић „Пчелица Маја“ (уводничар за тачку 23 подтачка д);
Даниела Гојић, директор ЈУ Центар за социјални рад Нови Град“ (уводничар за тачку 23
подтачка ђ); Небојша Тодић, директор ЈУ Туристичка организација општине Нови Град“
(уводничар за тачку 23 подтачка е); Маја Јованић Костадиновић, директор ЈУ Нарона
библиотека Нови Град“ (уводничар за тачку 23 подтачка ж); Вујадин Пилиповић,в.д.директор
ЈУ Парк природе „Уна“ “ (уводничар за тачку 23 подтачка з); и Душко Згоњанин, в.д.директор
ЈУ Дом за старија лица Нови Град“ (уводничар за тачку 23 подтачка и);.
Сједници су присутвовали представници средстава јавног информисања: Зора Савић,
новинар ЈП „Радио Нови Град“, Нови Град .
Предсједник СО-е је констатовао да сједници присуствује 24 одборника, да су се
стекли услови да скупштина може радити и наставити по дневном реду од тачке 23 подтачка г.
Младен Шумар је тражио паузу у име опозиционог блока од пола сата, ради
консултација за даљи наставак сједнице, јер имају сазнања да ће се у сали обиљежавати
прослава 1.марта и да је то разлог за прекид сједнице.
Предсједник СО-е дао паузу од 20 минута (пауза од 9,10 до 9,30 часова).
Младен Шумар је образложио тражење паузе.
Младен Шумар је предложио да се Скупштина изјасни о раду ,да ли ће се прекинути
засједање или ће неограничено радити и ко је одобрио кориштење сале.
Начелник општине је дао одговор о кориштењу сале.
Вања Бајић који је предложио да се ради до 14,00 часова.
У расправи за одређивање времена рада С купштине су учествовали одборници:
Младен Шумар и Хасан Расавац.
Мирко Шљокавица је тражио пауза од пет минута у име КО Заједно за Нови Град,
ради консултација.
Мирко Шљокавица је образложио паузу.
Миланко Михајилица је тражио паузу у име клуба одборника ПДП и националне
мањине од дест минута.
Миланко Михајилица је образложио тражење паузе .
Предсједник СО је дао на гласање приједлог Вање Бајића да сједница траје до 14,00
часова након чега је констатовао да је за приједлог гласало „ЗА“ 14 одборника, „ПРОТИВ“
нико и „УЗДРЖАН “нико и да је приједлог усвојен да се сједница прекине у 14,00 часова.
г) ЈЗУ „Дом здравља Нови Град“ Нови Град
Уводничар за ову подтачку дневног реда био је Маринко Радмановић, директор
ЈЗУ „Дом здравља Нови Град“ Нови Град.
Предсједник СО-е је отворио расправу.
У расправи су учествовали:одборници: Миланко Михајилица, Душан Гашић,Младен
Шицар, Игор Таборин и Владана Дакић.
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Право на реплику искористили су одборници: Зоран Кукавица, Душан Гашић и Игор
Таборин, а право на криви навод искористили су одборници: Хасан Расавац, Младен Шумар и
Душан Гашић и Игор Таборин повреда Пословника о раду(члан 82 Пословника), тражио
изјашњење , „ЗА“ гласало 9 одборника „ПРОТИВ“14 и „УЗДРЖАН“ нико, предсједник је
констатовао да није било повреде Пословника.
Маринко Радмановић је одговорио на постављена питања, а додатно појашњење дао је
Начелник општине.
Предсједник СО-е је закључио расправу и дао на гласање Пријелог Програма рада и
финансијски план ЈЗУ „Дом здравља Нови Град“ Нови Град, након чега је констатовао да је за
Програм гласало „ЗА“ 14 одборника, „ПРОТИВ“ нико, „УЗДРЖАН“ нико (9 одборника није
гласало) те је Програм рада и финансијски план ЈЗУ „Дом здравља Нови Град“ Нови Град
усвојен са 14 гласова „ЗА“ и д о н е с е н а је
ОДЛУКА
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА И ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН
ЈАВНЕ ЗДРАВСТВЕНЕУСТАНОВЕ „ДОМ ЗДРАВЉА“ НОВИ ГРАД ЗА 2022. ГОДИНУ
I
Даје се сагласност на Програм рада и финансијски план Јавне здравствене установе
„Дом здравља Нови Град“ Нови Град за 2022. годину.
II
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном
гласнику општине Нови Град“.
д) ЈУ Дјечији вртић „Пчелица Маја“ Нови Град
Уводничар за ову подтачку дневног реда била је Радмила Јапунџа, в.д.директор ЈУ
Дјечији вртић „Пчелица Маја“ Нови Град.
Предсједник СО-е је отворио расправу.
У расправи су учествовали одборници: Младен Шумар, Душан Гашић, Павле Агбаба и
Филип Егељић а право на реплику су искористили одборници : Филип Егељић и Павле Агбаба.
Радмила Јапунџа је одговорила на постављена питања, а додатно појашњење дао је
Бојан Лукач.
Предсједник СО-е је закључио расправу и дао на гласање Пријелог Програма рада и
финансијски план ЈУ Дјечији вртић „Пчелица Маја“ Нови Град, након чега је констатовао да је
за Програм гласало „ЗА“ 14 одборника, „ПРОТИВ“ нико, „УЗДРЖАН“ нико
( 8 одборника није гласало) те је Програм рада и финансијски план ЈУ Дјечији вртић „Пчелица
Маја“ Нови Град усвојен са 14 гласова „ЗА“ и д о н е с е н а је
ОДЛУКА
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА И ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН
ЈАВНЕ УСТАНОВЕ ДЈЕЧИЈИ ВРТИЋ „ПЧЕЛИЦА МАЈА“ НОВИ ГРАД ЗА 2022.
ГОДИНУ
I
Даје се сагласност на Програм рада и финансијски план Јавне установе Дјечији вртић
„Пчелица Маја“ Нови Град за 2022. годину.
II
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном
гласнику општине Нови Град“.
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Вања Бајић је тражио паузу у име КО СНСД од пола сата, ради консултација,
(од 12,00 до 12,30).
Вања Бајић је образложио паузу.
ђ) ЈУ Центар за социјални рад Нови Град
Уводничар за ову подтачку дневног реда била је Даниела Гојић, директор ЈУ Центар за
социјални рад Нови Град.
Предсједник СО-е је отворио расправу.
У расправи су учествовали одборници: Душан Гашић и Младен Шумар.
Даниела Гојић је одговорила на постављена питања.
Право на реплику искористили су одборници: Душан Гашић и Младен Шумар.
Предсједник СО-е је закључио расправу и дао на гласање Пријелог Програма рада и
финансијски план ЈУ Центар за социјални рад Нови Град, након чега је констатовао да је за
Програм гласало „ЗА“ 14 одборника, „ПРОТИВ“ нико, „УЗДРЖАН“ нико ( 8 одборника није
гласало) те је Програма рада и финансијски план ЈУ Центар за социјални рад Нови Град усвојен
са 14 гласова „ЗА“ и д о н е с е н а је
ОДЛУКА
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА И ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН
ЈАВНЕ УСТАНОВЕ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД НОВИ ГРАД ЗА 2022. ГОДИНУ
I
Даје се сагласност на Програм рада и финансијски план Јавне установе Центар за
социјални рад Нови Град за 2022. годину.
II
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном
гласнику општине Нови Град“.
е) ЈУ „Туристичка организација општине Нови Град“ Нови Град
Уводничар за ову подтачку дневног реда био је Небојша Тодић, директор ЈУ
„Туристичка организација општине Нови Град“ Нови Град.
Предсједник СО-е је отворио расправу.
У расправи су учествовали одборници: Душан Гашић, Филип Егељић, Дамир Шевић,
Младен Шумар и Селим Екић,
Небојша Тодић је одговорио на постављена питања.
Право на реплику искористили су одборници Младен Шумар и Филип Егељић..
Предсједник СО-е је закључио расправу и дао на гласање Пријелог Програма рада и
финансијски план ЈУ „Туристичка организација општине Нови Град“ Нови Град, након чега је
констатовао да је за Програм гласало „ЗА“ 14 одборника, „ПРОТИВ“ нико, „УЗДРЖАН“ нико
( 8 одборника није гласало) те је Програм рада и финансијски план ЈУ „Туристичка
организација општине Нови Град“ Нови Град усвојен са 14 гласова „ЗА“ и д о н е с е н а је
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ОДЛУКА
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА И ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН
ЈАВНЕ УСТАНОВЕ „ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ОПШТИНЕ НОВИ ГРАД“
НОВИ ГРАД ЗА 2022. ГОДИНУ
I
Даје се сагласност на Програм рада и финансијски план Јавне установе „Туристичка
организација општине Нови Град“ Нови Град за 2022. годину.
II
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном
гласнику општине Нови Град“.
ж) ЈУ „Народна библиотека“ Нови Град
Уводничар за ову подтачку дневног реда била је Маја Јованић – Костадиновић,
директор ЈУ „Народна библиотека“ Нови Град.
Предсједник СО-е је отворио расправу.
Како расправе није било предсједник СО-е је дао на гласање Пријелог Програма рада и
финансијски план ЈУ „Народна библиотека“ Нови Град, након чега је констатовао да је за
Програм гласало „ЗА“ 14 одборника, „ПРОТИВ“ нико, „УЗДРЖАН“ нико ( 8 одборника није
гласало) те је Програм рада и финансијски план ЈУ „Народна библиотека“ Нови Град усвојен са
14 гласова „ЗА“ и д о н е с е н а је
ОДЛУКА
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА И ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН
ЈАВНЕ УСТАНОВЕ „НАРОДНА БИБЛИОТЕКА“
НОВИ ГРАД ЗА 2022. ГОДИНУ
I
Даје се сагласност на Програм рада и финансијски план Јавне установе „Народна
библиотека“ Нови Град за 2022. годину.
II
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном
гласнику општине Нови Град“.
з) ЈУ Парк природе „Уна“ Нови Град
Уводничар за ову подтачку дневног реда био је Вујадин Пилиповић,в.д.директор ЈУ
Парк природе „Уна“ Нови Град.
Предсједник СО-е је отворио расправу.
У расправи су учествовали одборници: Зоран Кутлија, Душан Гашић и Милан Вуковић.
Право на реплику искористио је одборник Милан Вуковић а право на криви навод одборник
Младен Шумар.
Предсједник СО-е је закључио расправу и дао на гласање Пријелог Програма рада и
финансијски план ЈУ Парк природе „Уна“ Нови Град, након чега је констатовао да је за
Програм гласало „ЗА“ 14 одборника, „ПРОТИВ“ нико, „УЗДРЖАН“ нико
( 7 одборника није гласало) те је Програм рада и финансијски план ЈУ Парк природе „Уна“
Нови Град усвојен са 14 гласова „ЗА“ и д о н е с е н а је
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ОДЛУКА
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА И
ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЈАВНЕ УСТАНОВЕ ПАРК ПРИРОДЕ
„УНА“НОВИ ГРАД ЗА 2022. ГОДИНУ
I
Даје се сагласност на Програм рада и финансијски план Јавне установе Парк природе
„Уна“ Нови Град за 2022. годину.
II
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном
гласнику општине Нови Град“.
и) ЈУ Дом за старија лица Нови Град
Уводничар за ову подтачку дневног реда био је Душко Згоњанин,в.д. директор ЈУ Дом
за старија лица Нови Град.
Предсједник СО-е је отворио расправу.
У расправи је учествовао одборник Младен Шицар.
Предсједник СО-е је закључио расправу и дао на гласање Пријелог Програма рада и
финансијски план ЈУ Дом за старија лица Нови Град, након чега је констатовао да је за Програм
гласало „ЗА“ 14 одборника, „ПРОТИВ“ нико, „УЗДРЖАН“ нико ( 7 одборника није гласало) те
је Програм рада и финансијски план ЈУ Дом за старија лица Нови Град усвојен са 14 гласова
„ЗА“ и д о н е с е н а је
ОДЛУКА
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА И ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН
ЈАВНЕ УСТАНОВЕ ДОМ ЗА СТАРИЈА ЛИЦА
НОВИ ГРАД ЗА 2022. ГОДИНУ
I
Даје се сагласност на Програм рада и финансијски план Јавне установе Дом за старија
лица Нови Град за 2022. годину.
II
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном
гласнику општине Нови Град“.

Предсједник СО-е је предложио да се 11. редовна сједница Скупштине општине
прекине у14,00 часова, и настави 07.03.2022. године (ПОНЕДЈЕЉАК) са почетком у 9,30
часова у сали амфитеатра Јавне установе Културно-образовни центар Нови Град, те је
приједлог дао на гласање, након чега је констатовао да је за приједлог да се четврти наставак
11. редовне сједница Скупштине општине закаже за 07.03.2022.године. (ПОНЕДЈЕЉАК) са
почетком у 9,30 часова гласало „ЗА“, 22 одборника „ПРОТИВ“ нико , „УЗДРЖАН“ нико
(једногласно).

26

Напомена: Саставни дио овог Извода из записника је тонски снимак са трећег наставка 11.
редовне сједнице Скупштине општине одржане 02.03.2022.године.
ЗАПИСНИЧАР
Драгана Згоњанин

СЕКРЕТАР
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Милева Богић, дипл. правник

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Зоран Кукавица, дипл. екон.
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ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА
СА ЧЕТВРТОГ НАСТАВКА 11. РЕДОВНЕ СЈЕДНИЦЕ
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ НОВИ ГРАД
одржане 07.03.2022.године са почетком у 09,30 часова

Сједницу је сазвао и њоме предсједавао, Зоран Кукавица, предсједник Скупштине општине
Нови Град.
Сједници је присуствовало 25 одборника.
Сједници нису присуствовали: Милана Тодић и Мирко Згоњанин, који су оправдали
отсуство.
Поред одборника сједници су присуствовали: Милева Богић, секретар СО-е; Мирослав
Дрљача, начелник општине; Бојан Лукач, замјеник Начелника општине; Ненад Дрљача, шеф
Кабинета начелника општине; начелници Одјељења: Далибор Личина , начелник Одјељења за
буџет и финансије и Мирослава Пашић, начелник Одјељења за привреду и пољопривреду; Сузана
Рађеновић, испред Одјељења за друштвене дјелатности (уводничар за тачку 24) и Валентина
Маринковић, испред Одјељења за друштвене дјелатности (уводничар за тачку 25).
Сједници су присутвовали представници средстава јавног информисања: Зора Савић,
новинар ЈП „Радио Нови Град“, Нови Град .
Предсједник СО-е, је констатовао да сједници присуствује 25 одборника, те да су се
стекли услови за рад и да скупштина може радити и наставити по дневном реду од тачке 24.
ТАЧКА 24.
Информација о раду спортских клубова и организавија на подручју општине Нови Град за
2021. годину
Уводничар за ову тачку дневног реда била је Сузана Рађеновић, испред Одјељења за
друштвене дјелатности.
Предсједник СО-е је отворио расправу.
У расправи су учествовали одборници: Дамир Шевић, Игор Таборин, Филип Егељић,
Младен Шумар, Павле Агбаба, Милан Вуковић, Селим Екић и Зоран Кукавица.
Сузана Рађеновић и Начелник општине дали су додатно појашњење на расправу.
Право на реплику искористили су одборници: Селим Екић, Миланко Михајилица, Филип
Егељић и Павле Агбаба а право на криви навод искористили су одборници Миланко Михајиица,
Филип Егељић и начелник општине Мирослав Дрљача.
Предсједник СО-е је закључио расправу и дао на гласање Информацију о раду спортских
клубова и организавија на подручју општине Нови Град за 2021. годину, након чега је констатовао
да је за Информацију гласало „ЗА“ 15 одборника, „ПРОТИВ“ нико, „УЗДРЖАН“ нико
(10 одборника није гласало) те је Информација о раду спортских клубова и организавија на
подручју општине Нови Град за 2021. годину усвојена са 15 гласова „ЗА“ и д о н е с е н је
ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Информација о раду спортских клубова и организација на подручју општине
Нови Град за 2021. 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“.
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ТАЧКА 25.
Информација о стању културе на подручју општине Нови Град за 2021. годину
Уводничар за ову тачку дневног реда била је Валентина Маринковић, испред Одјељења за
друштвене дјелатности.
Предсједник СО-е је отворио расправу.
У расправи су учествовали одборници Филип Егељић, Павле Агбаба, Мира Дрљача, Дамир
Шевић , Миланко Михајилица и Вања Бајић.
Предсједник СО-е је закључио расправу те дао на гласање Информацију о стању културе
на подручју општине Нови Град за 2021. годину, након чега је констатовао да је за Информацију
гласало „ЗА“ 15 одборника, „ПРОТИВ“ нико, „УЗДРЖАН“ нико (10 одборника није гласало) те је
Информација о стању културе на подручју општине Нови Град за 2021. годину усвојена са 15
гласова „ЗА“ и д о н е с е н је
ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Информација о стању културе на подручју општине Нови Град за 2021.
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 26.
„Актуелни час“
1. Игор Таборин, СДС-СРС, поставио је Одјељењу за просторно уређење и стамбено-комуналне
послове два питања која гласе:
1.„Мјештани насељеног мјеста Витасовци имају проблем са преласком у Петковцу јер је мост који
спаја та два насељена мјеста затворен за употребу. На основу сазнања мост није затворен због
дотрајалости него услијед физичког оштећења које су проузроковали миксери једне грађевинске
фирме. Зашто се тај проблем није ријешио тако што починилац тог квара није исти ријешио?
Питање начелнику Одјељења је када ће се тај мост довести у исправно стање јер овако стоји од
2019. године?“
2.„Категорисани пут Сводна-Брезици је у јако лошем стању, као што знате дио пута је погођен
одроном земшишта. Санација није завршена, међутим свакодневни проблем и додатно оштећење
пута представљају претоварени камиони који врше дистрибуцију дрвета. Мјештани траже да се на
неки начин то заустави јер је ионако лош пут уништен још више. Да ли надлежно Одјељење може
да то спријечи постављајући саобраћајни знак који ограничава терет који може да саобраћа тим
путем?“
2. Горан Кутлија, СДС-СРС, поставио је једно питање Начелнику општине а друго питање
Начелнику општине и директору ЈЗУ Дом здравља Нови Град која гласе:
1„У име свих заинтересованих грађана старије старосне доби постављам питање везано за
обезбјеђење бесплатног превоза за наше суграђане који имају потребу да преко викенда и за
задушнице обиђу гробна мјеста на новом и старом гробљу на Јабланици. Почетна линија којом би
се превозили наши суграђани би ишла испред цркве Светог Петра и Павла. Укупна удаљеност до
градског гробља износи 3-4км. Сматрамо да ово није велики издатак за општину, а много значи за
наше суграђане.“
2.„Да ли је тачна информација да је Дом здравља напустило двоје љекара, Александра и Милош
Грујић и који су прави разлози одласка ових врхунских стручњака? Сви смо свједоци да је управо
брачни пар Грујић поднио велики терет у борби против пандемије корона вируса и да су постали
једни од омиљених љекара у нашем граду.“
3. Миланко Михајилица, ПДП-националне мањине, поставио је два питања Начелнику
општине која гласе:
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1.„Више грађана Блатна, Ракана и Рудица питају и траже званичну информацију да ли се у Блатни
у кругу предузећа „Јапра“ допремао или допрема манган (руда) из рудника мангана Бужим
ради даље отпреме као трансфер станица са утоварне рампе. Грађани Босанске Отоке су дуго
протестовали док се нису изборили да се манган руда не депонује код жељезничке станице у
Отоци ради даљег транспорта. Евентуално допремање, депоновање ради даље отпреме руде
манган представљао би озбиљан здравствени, еколошки и безбједоносни проблем за становништво
наше општине. Поред усменог тражим од Начелника општине и надлежних органа и инспекција
званичан писмени одговор.“
2.„Да ли је и ко поднио захтјев за кориштење амфитеатра у склопу СРЦ за потебе обиљежавања,
одржавања свечане академије поводом „1. марта – дана независности БиХ“ која је одржана 2.
марта 2022. године, након прекида сједнице СО-е Нови Град. Уколико јесте тражим копију
захтјева. Да ли је и ко одобрио одржавање наведеног скупа (Правилник о уступању на кориштење
објекта СРЦ (СЛ.гл. 4/16)) правима и обавезама, сходно чл. 5 поменутог Уговора и доказ о уплати
накнаде за кориштење сале. Поред усменог, тражим и одговор у писменој форми од Начелника
општине и директора ЈУ КОЦ Нови Град“.
4. Младен Шумар, СДС-СРС, поставио је Начелнику општине два питања која гласе:
1.„Познат је случај демобилисаног борца I категорије Мирка Личине из Матаваза који послије
операције и животне судбине која га је задесила нема услове за нормалан живот достојан човјека.
Он се тренутно налази у Дому за старија лица и вољом добрих људи му је уплаћен боравак до
11.03.2022. године, послије чега нема рјешење за даљи боравак. Постоји иницијатива да му се купи
стамбени контејнер, али то је скупа варијанта и тражи одређено вријеме. Али постоји стамбени
објекат у непосредног близини гдје је Мирко некада живио чија је власница Дијана Личина
преписала на општину. Како је објекат услован питам Вас да ли можемо дати на кориштење овај
објекат? “
2.„Пут према гробљу у Равницама, такозвани „Радуловац“ асфалтиран је 1991. године средствима
мјесног самодоприноса, личним средствима грађана који живе поред тог пута и добровољним
прилозима оних грађана који своје покојнике сахрањују на мјесном гробљу. Послије дугогодишње
употребе на путу су се појавила оштећења у облику слијегања и пуцања асфалта и ударних рупа.
Посебна оптерећеност овог пута је за вријеме сахрана, вјерских празника и задушница, јер се на
гробље у тим случајевима иде путничким аутомобилима. Из наведених разлога било би потребно
извршити санацију оптерећених дијелова пута или потпуно пресвлачење. Дужина пута на којој је
неопходно извршити санацију је око 1100м.“
5. Дамир Шевић, СП, поставио је једно питање Начелнику општине и Одјељењу за просторно
уређење и стамбено-комуналне послове које гласи:
„Грађани насеља Доње Водичево породице Јанчићи, Опачићи, Ландупи, Згоњанини, Вуруне,
Обрадовићи, Царићи, Вуајновићи, Радићи, Милошевићи питају када ће им бити пружена
могућност да добију градску водоводну мрежу у свом насељу и интернет у свом насељу? Вода им
је пријеко неопходна ради основне животне егзистенције која им је угрожена нарочито у љетњем
периоду. Они се надају да се то бити у скорије вријеме јер је ово 21. вијек и непојмљиво је да
немају воду. Ово питање је већ било постављено на некој од сједница.“
6. Душан Гашић, ПДП-националне мањине, поставио је два питања Начелнику општине и
Одјељењу за просторно уређење и стамбено-комуналне послове која гласе:
1.„Мјештани Блатне питају када је и која дионица пута према гробљу у Блатни асфалтирана те
када ће бити довршено асфалтирање пута до гробља у Блатни?“
2.„Када ћу добити коначни одговор на претходно питање? Ко је инвеститор прекопавања градапостављања оптичких каблова? Која дужина? Колика накнада буџета општине? Постоје ли
сагласности за приватне објекте и земљиште? Захтјев станара Иве Андрића 18 (улаз 5) и мој лични
од прије 3 године. Молим писмени одговор.“
7. Зоран Кутлија, СДС-СРС, поставио је Начелнику општине два питања која гласе:
1.„Мјештани насељеног мјеста Жуљевица упућјују позив Начелнику да помогне акцију чишћења
остатка бивше школе са којим би се материјалом на оближњем простору направило паркиралиште
за потребе села. Помоћ би се огледала у обезбјеђењу наопходне механизације за те послове.“
2.„ У име мјештана насељеног мјеста Радомировац, овим путем Вам достављам захтјев за хитну
санацију (посипање) локалног пута између Вујасина и Злојутра, који је много оштећен и тешко
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проходан. Мјештани сугеришу да је било какав посипни материјал прихватљив, само да се санира
и обезбједи нормални кретање возилима.“
8. Мира Дрљача, СНСД, поставила је једно питање Начелнику општине које гласи:
1.„За постављање градске расвјете у улици Кулска обала од скретања на Лонџу до скретнице
недостају 2 расвјетне сијалице. Молим Вас у име свих грађана који имају потреб, живе и уопште
пролазе тим дијелом улице.“
9. Филип Егељић, СДС-СРС, поставио је једно питање Начелнику општине општине и Одјељењу
за просторно уређење и стамбено-комуналне послове које гласи:
1.„У улици Милоша Обилића (у дијелу од маркета „24“ до кафе бара „Стар“) уочено је оштећење
коловоза на пет мјеста у виду рупа на путу што озбиљно угрожава нормално одвијање саобраћаја у
тој фреквентној улици. Овим путем Вас мјештани насељеног мјеста Цапраг позивају да ријешите
уочени проблем.“
10. Љубиша Вујановић, ДНС, поставио је два питања Начелнику општине која гласе;
1.„Мјештани насеља Туњица питају с обзирм да поједине сијалице јавне расвјете не раде дужи
период и како су поједини мјештани контактирали запослене у Општинској управи поводом овог
проблема и како проблем није ријешен, њихово питање гласи: коме се треба јавити да се проблем
отклони, односно ко је задужен за одржавање јавне расвјете како би кретање пјешака насељем
било безбједније?“
2.„Мјештани насеља Сводна питају када ће бити асфалтирана дионица општинског пута Сводна
(центар) према засеоку Чукур, којом свакодневно камиони Приједор путева одвозе материјал из
каменолома и стварају огромну прашину и онемогућавају нормалан пролаз дјеци са Чукура која
иду у школу пјешице. Такође отежавају и рад два фудбалска клуба ФК „Сводна“ и ФК „Седма
република“ и три селекције дјечијег узраста.“

Начелник општине, Мирослав Дрљача се изјаснио да ће одговоре на одбориничка питања
доставити у писаној форми.

Предсједник СО-е је закључио четврти наставак 11. редовне сједнице у 11,05 часова.

Напомена: Саставни дио овог Извода из записника је тонски снимак са четвртог наставка 11.
редовне сједнице Скупштине општине одржане 07.03.2022.године.

ЗАПИСНИЧАР
Драгана Згоњанин

СЕКРЕТАР
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Милева Богић, дипл.правник

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Зоран Кукавица, дипл.екон.

