РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА НОВИ ГРАД
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Стручна служба СО-е
Број: 02-013-25/18
Датум: 30.05.2018. године
ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА
СА 20. РЕДОВНЕ СЈЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ НОВИ ГРАД
Двадесета редовна сједница Скупштине општине Нови Град одржана је 30.05.2018. године са
почетком у 9,00 часова у сали број 5 oпштине Нови Град.
Сједници је присуствовало 26 одборника.
Сједници није присуствовао одборник Един Шупуковић.
Поред одборника сједници су присуствовали: Мирослав Дрљача, Начелник општине; Бојан
Лукач, замјеник Начелника општине; Милева Богић, секретар СО-е; начелници одјељења: Мира
Дрљача,Зоран Мијатовић, уводничар за тачку 5.,Слађана Вукоман Ољача, уводничар за тачку 3.,
Сања Пилиповић, Боривој Јапунџа; Милан Боснић, испред Одјељења за буџет и финансије; Љиљана
Граб, шеф Одсјека за локални економски развој, уводничар за тачку 4.; Биљана Стокић, испред
Кабинета начелника Општине, уводничар за тачку 6.; Вељко Бабић, новинар РТРС; Зора Савић,
новинар „Радио Нови Град“.
Сједницом је предсједавао Мирко Згоњанин, предсједник СО-е, који је отворио 20. редовну
сједницу Скупштине општине Нови Град, предложио дневни ред који су одборници добили у писаној
форми и отворио расправу.
У расправи су учествовали Мирослав Дрљача, Начелник општине, који је kao овлашћени
предлагач предложио скидање са дневног реда тачке 5. Приједлог Одлуке о допуни Одлуке о
паркиралиштима и гаражама и предложио допуну дневног реда у тачки 11. Кадровска питања , са
двије подтачке в) Разрјешење начелника Одјељења за привреду и пољопривреду, због подношења
оставке и г) Именовања вршиоца дужности начелника Одјељења за привреду и пољопривреду и
Слободан Станић,одборник СДС, везано за разрјешења начелника Одјељења за привреду и
пољопривреду.
Мирослав Дрљача, Начелник општине, је дао кратко образложење у вези овог разрјешења.
Предсједник СО-е је закључио расправу и дао на гласање предложени дневни ред са
измјенама.
За дневени ред је гласало 22 одборника, против- , а 4 одборника су била уздржана, након чега
је констатовао да је потребном скупштинском већином усвојен сљедећи
ДНЕВНИ РЕД
1. Разматрање и усвајање Извода из записника са 19. редовне сједнице Скупштине општине
Нови Град
2. „Актуелни час“
3. Извјештај о извршењу Буџета општине Нови Град за 2017. годину
4. Извјештај о остварењу реализације годишњег плана имплементације Стратегије
интегрисаног развоја општине Нови Град за 2017. годину
5. Информација о реализацији Програма инвестиционих улагања општине Нови Град
за 2017. годину
6. Информација о судским споровима и процјени исхода судских спорова
7. Приједлог Одлуке о поништењу Jавног конкурса за избор и именовање чланова
Управног одбора Јавног предузећа „Радио Нови Град“ Нови Град
8. Приједлог Одлуке о расписивању поновног Jавног конкурса за избор и именовање
чланова Управног одбора Јавног предузећа „Радио Нови Град“ Нови Град
9. Приједлог Одлуке о расписивању Jавног конкурса за избор и именовање једног члана
Управног одбора Јавне здравствене установе Дом здравља Нови Град
10. Кадровска питања:
а) Разрјешење в.д. члана Управног одбора ЈЗУ Дом здравља Нови Град
б) Именовање члана Управног одбора ЈЗУ Дом здравља Нови Град
в) Разрјешење начелника Одјељења за привреду и пољопривреду, због
подношења оставке
г) Именовање вршиоца дужности начелника Одјељења за привреду
и пољопривреду
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ТАЧКА 1.
Разматрање и усвајање Извода из записника са 19. редовне сједнице Скупштине општине
Нови Град
Примједби на Извод из записника са 19. редовне сједнице Скупштине општине Нови Град
није било. Предсједник СО-е је дао на гласање Извод из записника са 19. редовне сједнице СО-е,
након чега је констатовао да је исти усвојен са 26 гласова ЗА ( једногласно ).
ТАЧКА 2.
„Актуелни час“
1. Борислав Новаковић, СНСД, поставио је два питања Начелнику Општине која гласе: „Када ће се
почети насипати локални макадамски путеви који су у веома лошем стању, на многим мјестима
готово непроходни? и
Да ли ће се и када почети са копањем одводних канала, на подручју МЗ Добрљин?“
2. Мирко Вујановић, ДНС, поставио је питање Начелнику Општине које гласи: „Питање долази од
становништва са подручја Приједора, Кнежице и даље. До када ће бити у прекиду регионални пут, тј.
Партизански пут? Нешто је санирано али и даље није безбједно са путничким возилима.“
3. Бојана Тадић, самостални одборник, поставила је питање Начелнику Општине које гласи: „Да
ли је завршена пројектна документација за путне правце које је предложио Клуб одборника СП?“
4. Зоран Мршић, СРС РС, поставио је једно питањe Начелнику Општине и друго питање начелнику
Одјељења за привреду и пољопривреду, а која гласе:
„Да ли се може изнаћи додатних 30.000 КМ за квалитетан довршетак започетог насипања локалних
макадамских путева? и
Да ли могу у писменој форми добити аналитички преглед прикупљених средстава од експлоатације
минералних сировина? Укупна прикупљена средства од експлоатације минералних сировина за 2017.
су око 50000 КМ, а била су 130000 КМ.“
5. Маринко Костадиновић, ПДП, поставио је два питања Начелнику Општине која гласе: „Питање
долази из села Доње Водичево. Када ће доћи до крпљења ударних рупа на цести за Љешљане и
Добрљин? и
Када ће изаћи строј за кошење траве поред цесте који посједује „Комус“?“
6. Милана Мариновић, СНСД, поставила је питање Начелнику Општине које гласи:
„Када ће у селу Ћеле бити насути путни правац Црни врх и путни правац Бирачевац?“
7. Владана Дакић, СНСД, поставила је питање Начелнику Општине које гласи:
„Кад је планирано чишћење градских шахтова како би били функционални и служили намјени?“
8. Миленко Вејновић, СНСД, поставио је два питања Начелнику Општине која гласе: „Питање се
односи на реконструкцију школе коју похађају дјеца из Соколишта и Радомировца.Замољавам ако и
ја могу да добијем пројектну документацију да имам лично увид шта ће се радити, како ће се радити
и ако би требало нешто током тих извођења радова да се прошири или како би могли да то
квалитетно проведемо? и
Насипање и дизање насипа за Радомировац и Витасовце пут, да ли ће моћи, кад иде, шта је у плану?“
9. Сњежана Рајилић, СНСД, поставила је питање Начелнику Општине које гласи:
„Обзиром да је Скупштина Општине донијела Одлуку о кредитном задужењу Општине, а у вези
куповања дијела аутобуске станице, питам Начелника Општине: Да ли је потписан уговор о
купопродаји овог објекта, да ли је започета процедура оснивања предузећа чије ће сједиште бити у
овом објекту, и кад се планирају завршити сви правни послови око покретања новог предузећа?“
10. Селим Екић, СДА, поставио је два питања Начелнику Општине која гласе:
„Мјештани Благај Ријеке питају да ли има начина и могућности рјешавања проблема лошег стања
пута и прекомјерне брзине теретних камиона на путу према Дервиш-кули гдје Приједор путеви врше
експлоатацију каменог агрегата? и
Становници горњег дијела приградског насеља Рога већ дуже вријеме очекују почетак радова на
проширењу водоводне мреже за тај дио насеља, познато им је да су обезбјеђена средства, али радови
никако не почињу, зашто?“
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Мирослав Дрљача, начелник Општине, је рекао да ће на постављена питања одборника
одговоре доставити у писменој форми.
Предсједник СО-е је закључио „Актуелни час“.
ТАЧКА 3.
Извјештај о извршењу Буџета општине Нови Град за 2017. годину
Уводничар за ову тачку дневног реда била је Слађана Вукоман Ољача, начелник Одјељења за
буџет и финансије.
Предсједник СО-е је отворио расправу.
Милан Вуковић, предсједник Одбора за буџет и финансије, испред Одбора, је рекао да је
Одбор на својој сједници разматрао Извјештај о извршењу Буџета општине Нови Град за 2017.
годину и да нису имали примједби те да једногласно предлажу да се Извјештај упути Скупштини на
разматрање и усвајање.
У расправи су учествовали одборници Слободан Станић, Милан Вуковић и Мирко
Шљокавица.
На питања одборника одговоре су дали Слађана Вукоман Ољача и Мирослав Дрљача,
Начелник општине.
Предсједник СО-е је закључио расправу и дао на гласање Извјештај о извршењу Буџета
општине Нови Град за 2017. годину.
За Извјештај је гласао 21 одборник, против - , а 5 одборника је било уздржано, након чега је
констатовао да је Извјештај усвојен, потребном скупштинском већином и донесен
ЗАКЉУЧАК
о усвајању Извјештаја о извршењу буџета општине Нови Град
зa период 01.01. до 31.12.2017.годинe
I
Усваја се Извјештај о извршењу буџета општине Нови Град зa период 01.01. до 31.12.2017.
годинe.
II
Извјештај из тачке I , у прилогу, чини саставни дио овог закључка.
III
Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику
општине Нови Град“.
ТАЧКА 4.
Извјештај о остварењу реализације годишњег плана имплементације Стратегије интегрисаног
развоја општине Нови Град за 2017. годину
Уводничар за ову тачку дневног реда била је Љиљана Граб, шеф Одсјека за локални
економски развој.
Предсједник СО-е је отворио расправу.
У расправи је учествовао одборник Слободан Станић.
На питање одборника одговоре је дала Љиљана Граб.
Мирослав Дрљача, Начелник општине је дао додатно појашњење у вези ове тачке.
Предсједник СО-е је закључио расправу и дао на гласање Извјештај о остварењу реализације
годишњег плана имплементације Стратегије интегрисаног развоја општине Нови Град за 2017.
годину.
За Извјештај је гласало 20 одборника, против - , а 5 одборника је било уздржано, након чега је
констатовао да је Извјештај усвојен, потребном скупштинском већином и донесен
ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Извјештај о остварењу реализације годишњег плана имплементације Стратегије
интегрисаног развоја општине Нови Град за 2017. годину.
2. Закључак ступа на снагу даном доношења.

4
ТАЧКА 5.
Информација о реализацији Програма инвестиционих улагања општине Нови Град
за 2017. годину
Уводничар за ову тачку дневног реда био је Зоран Мијатовић, начелник Одјељења за
просторно уређење и стамбено-комуналне послове.
Предсједник СО-е је отворио расправу.
У расправи су учествовали одборници Слободан Станић, Селим Екић и Мирко Шљокавица.
Мирослав Дрљача, Начелник општине је дао додатно појашњење у вези ове тачке.
Предсједник СО-е је закључио расправу и дао на гласање Информацију о реализацији
Програма инвестиционих улагања општине Нови Град за 2017. годину
За Информацију је гласало 19 одборника, против - , а 5 одборника је било уздржано, након
чега је констатовао да је Информација усвојена, потребном скупштинском већином и донесен
ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Информација о реализацији Програма инвестиционих улагања општине Нови
Град за 2017. годину.
2. Закључак ступа на снагу даном доношења.
ТАЧКА 6.
Информација о судским споровима и процјени исхода судских спорова
Уводничар за ову тачку дневног реда била је Биљана Стокић, испред Кабинета начелника
Општине.
Предсједник СО-е је отворио расправу.
У расправи су учествовали одборници Драго Тодић и Слободан Станић.
Биљана Стокић је рекла да ће одговоре на постављена питања одборника Слободана Станића
доставити у писменој форми, што је он прихватио.
Предсједник СО-е је закључио расправу и дао на гласање Информацију о судским споровима
и процјени исхода судских спорова.
За Информацију је гласало 25 одборника, против - , а 1 одборник је био уздржан, након чега је
констатовао да је Информација усвојена, потребном скупштинском већином и донесен
ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Информација о судским споровима и процјени исхода судских спорова.
2. Закључак ступа на снагу даном доношења.
У наставку, сједницом предсједава Селим Екић, потпредсједник СО-е.
ТАЧКА 7.
Приједлог Одлуке о поништењу Jавног конкурса за избор и именовање чланова
Управног одбора Јавног предузећа „Радио Нови Град“ Нови Град
Потпредсједник СО-е је истакао да је приједлог Одлуке о поништењу Jавног конкурса за
избор и именовање чланова Управног одбора Јавног предузећа „Радио Нови Град“ Нови Град
достављен у материјалима и отворио расправу.
У расправи је учествовао одборник Слободан Станић.
Мирослав Дрљача, Начелник општине је дао додатно појашњење у вези ове тачке.
Потпредсједник СО-е је закључио расправу и дао на гласање приједлог Одлуке о поништењу
Jавног конкурса за избор и именовање чланова Управног одбора Јавног предузећа „Радио Нови Град“
Нови Град.
За Одлуку је гласао 21 одборник, против -, а 1 одборник је био уздржан, након чега је
констатовао да је Одлука усвојена, потребном скупштинском већином и донесен
ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Одлука о поништењу Јавног конкурса за избор и именовање чланова Управног
одбора Јавног предузећа „Радио Нови Град“ Нови Град.
2. Закључак ступа на снагу даном доношења.
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ТАЧКА 8.
Приједлог Одлуке о расписивању поновног Jавног конкурса за избор и именовање чланова
Управног одбора Јавног предузећа „Радио Нови Град“ Нови Град
Потпредсједник СО-е је истакао да је приједлог Одлуке о расписивању поновног Jавног
конкурса за избор и именовање чланова Управног одбора Јавног предузећа „Радио Нови Град“ Нови
Град достављен у материјалима и отворио расправу.
Како расправе није било потпредсједник СО-е је закључио расправу и дао на гласање
приједлог Одлуке о расписивању поновног Jавног конкурса за избор и именовање чланова Управног
одбора Јавног предузећа „Радио Нови Град“ Нови Град, након чега је констатовао да је Одлука
усвојена са 23 гласа ЗА (једногласно) и донесен
ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Одлука о расписивању поновног Јавног конкурса за избор и именовање чланова
Управног одбора Јавног предузећа „Радио Нови Град“ Нови Град.
2. Закључак ступа на снагу даном доношења.
ТАЧКА 9.
Приједлог Одлуке о расписивању Jавног конкурса за избор и именовање једног члана
Управног одбора Јавне здравствене установе Дом здравља Нови Град
Потпредсједник СО-е је истакао да је приједлог Одлуке о расписивању Jавног конкурса за
избор и именовање једног члана Управног одбора Јавне здравствене установе Дом здравља Нови
Град достављен у материјалима и отворио расправу.
Како расправе није било потпредсједник СО-е је закључио расправу и дао на гласање
приједлог Одлуке о расписивању Jавног конкурса за избор и именовање једног члана Управног
одбора Јавне здравствене установе Дом здравља Нови Град, након чега је констатовао да је Одлука
усвојена са 23 гласа ЗА (једногласно) и донесен
ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Одлука о расписивању Јавног конкурса за избор и именовање једног члана
Управног одбора Јавне здравствене установе Дом здравља Нови Град.
2. Закључак ступа на снагу даном доношења.
ТАЧКА 10.
Кадровска питања:
а) Разрјешење в.д. члана Управног одбора ЈЗУ Дом здравља Нови Град
Мирослав Дрљача, Начелник општине је предложио разрјешење Душка Граонића, в.д. члана
Управног одбора Јавне здравствене установе Дом здравља Нови Град, због окончања конкурсне
процедуре.
Како расправе није било потпредсједник СО-е је дао на гласање приједлог Начелника да се
Душко Граонић разријеши в.д. члана Управног одбора Јавне здравствене установе Дом здравља Нови
Град,због окончања конкурсне процедуре, након чега је констатовао да је приједлог усвојен са 23
гласа ЗА (једногласно) и донесена
ОДЛУКА
о разрјешењу вршиоца дужности члана Управног одбора
Јавне здравствене установе Дом здравља Нови Град
I
Душко Граонић из Новог Града, разрјешава се вршиоца дужности члана Управног одбора
Јавне здравствене установе Дом здравља Нови Град, због окончања конкурсне процедуре.
II
Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном гласнику општине Нови
Град“.
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б) Именовање члана Управног одбора ЈЗУ Дом здравља Нови Град
Мирослав Дрљача, Начелник општине је предложио да се за члана Управног одбора Јавне
здравствене установе Дом здравља Нови Град именује Душко Граонић из Новог Града.
Потпредсједник СО-е је отворио расправу.
Како расправе није било потпредсједник СО-е је дао на гласање приједлог Начелника.
За приједлог су гласала 22 одборника, против - , а 1 одборник је био уздржан, након чега је
констатовао да је приједлог усвојен, потребном скупштинском већином и донесена
ОДЛУКА
о именовању члана Управног одбора
Јавне здравствене установе Дом здравља Нови Град
I
Душко Граонић из Новог Града, именује се за члана Управног одбора Јавне здравствене
установе Дом здравља Нови Град.
II
Именовање се врши на период трајања мандата Управног одбора.
III
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у
општине Нови Град”.

„Службеном гласнику

в) Разрјешење начелника Одјељења за привреду и пољопривреду, због подношења оставке
Како је Мирослав Дрљача, Начелник општине у приједлогу за допуну дневног реда
образложио ово разрјешење, потпредсједник СО-е је отворио расправу.
У расправи је учествовао Мирко Згоњанин, предсједник СО-е и одборник Зоран Кукавица.
Потпредсједник СО-е је закључио расправу и дао на гласање приједлог Одлуке о разрјешењу
начелника Одјељења за привреду и пољопривреду Општинске управе општине Нови Град.
За приједлог је гласало 16 одборника, против - , а 7 одборника је било уздржано, након чега је
констатовао да је приједлог усвојен, потребном скупштинском већином и донесена
ОДЛУКA
о разрјешењу начелника Одјељења за привреду и пољопривреду
Општинске управе општине Нови Град
I
МИРА ДРЉАЧА, дипл.економиста из Новог Града, разрјешава се
Одјељења за привреду и пољопривреду, због подношења оставке.

дужности начелника

II
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине
Нови Град“
г) Именовање вршиоца дужности начелника Одјељења за привреду и пољопривреду
Мирослав Дрљача, Начелник општине је за вршиоца дужности начелника Одјељења за
привреду и пољопривреду Општинске управе општине Нови Град предложио Дамира Шевића,
дипломираног инжињера пољопривреде из Новог Града.
Потпредсједник СО-е је отворио расправу.
Како расправе није било потпредсједник СО-е је дао на гласање приједлог Начелника.
За приједлог је гласао 21 одборник, против - , а 1 одборник је био уздржан, након чега је
констатовао да је приједлог усвојен, потребном скупштинском већином и донесена
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ОДЛУКА
о именовању вршиоца дужности начелника
Одјељења за привреду и пољопривреду Општинске управе општине Нови Град
I
ДАМИР ШЕВИЋ, дипл. инжињер пољопривреде из Новог Града, именује се за вршиоца
дужности начелника Одјељења за привреду и пољопривреду Општинске управе општине Нови Град.
II
Послове из тачке I ове одлуке именовани ће обављати до окончања поступка именовања
начелника Одјељења за привреду и пољопривреду Општинске управе општине Нови Град, а најдуже
за период до 90 дана.
III
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања „Службеном гласнику општине
Нови Град“.
Како је дневни ред исцрпљен, предсједник СО-е Мирко Згоњанин је закључио 20. редовну
сједницу Скупштине општине Нови Град у 11,10 часова.
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