РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА НОВИ ГРАД
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Стручна служба СО-е
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Датум: 26.07.2018. године

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА
СА 22. РЕДОВНЕ СЈЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ НОВИ ГРАД
Двадесетдруга редовна сједница Скупштине општине Нови Град је одржана 26.07.2018.
године са почетком у 9,00 часова у сали број 5 oпштине Нови Град.
Сједници су присуствовала 24 одборника.
Сједници нису присуствовали одборници: Слободан Станић, Мехмед Алић и Бојана Тадић.
Поред одборника сједници су присуствовали: Мирослав Дрљача, Начелник општине; Милан
Жујић, шеф кабинета Начелника општине; Милева Богић, секретар СО-е; начелници одјељења:
Боривој Јапунџа, (уводничар за тачку 3); Зоран Мијатовић (уводничар за тачке 4 и 5); Дамир Шевић,
в.д. начелника Одјељења,(уводничар за тачку 7); Љубан Кнежевић, испред Одјељења за oпшту
управу; Милан Тривановић, замјеник Командира полицијске станице (уводничар за тачку 6);
Милорад Агбаба, испред Општинске борачке организације Нови Град и Зора Савић, новинар „Радио
Нови Град“.
Сједницом је предсједавао Мирко Згоњанин, предсједник СО-е, који је отворио 22. редовну
сједницу Скупштине општине Нови Град, констатовао да сједници присуствују 24 одборника,
предложио дневни ред који су одборници добили у писаној форми и отворио расправу.
Како расправе није било, предсједник СО-е је дао на гласање дневни ред, након чега је
констатовао да је једногласно усвојен с љ е д е ћ и

ДНЕВНИ

РЕД

1. Разматрање и усвајање Извода из записника са 21. редовне сједнице Скупштине општине
Нови Град
2. „Актуелни час“
3. Приједлог Одлуке о критеријумима, условима и начину утврђивања статуса удружења од
интереса за општину Нови Град
4. Приједлог Одлуке о допуни Одлуке о паркиралиштима и гаражама
5. Приједлог Одлуке о куповини земљишта у к.о. Добрљин
6. Информација о стању јавне безбједности на подручју општине Нови Град за период
01.01.- 30.06.2018. године
7. Информација о стању пољопривреде на подручју општине Нови Град
8. Кадровска питања:
а) Приједлог Одлуке о разрјешењу дужности чланова Управног одбора Јавне установе
Центар за социјални рад Нови Град, због истека мандата
б) Приједлог Одлуке о именовању вршиоца дужности чланова Управног одбора Јавне
установе Центар за социјални рад Нови Град
ТАЧКА 1.
Разматрање и усвајање Извода из записника са 21. редовне сједнице Скупштине општине
Нови Град
Предсједник СО-е је отворио расправу.
Како није било расправе предсједник СО-е је закључио расправу и дао на гласање Извод из записника
са 21. редовне сједнице СО-е Нови Град, након чега је констатовао да је Извод из записника са 21.
редовне сједнице СО-е Нови Град усвојен са 23 гласа ЗА (једногласно) и донесен
ЗАКЉУЧАК
о усвајању Извода из записника са 21. редовне сједнице
Скупштине општине Нови Град
I
Усваја се Извод из записника са 21. редовне сједнице Скупштине општине Нови Град.
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II
Извод из записника из тачке I, у прилогу, чини саставни дио овог закључка.
III
Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику
општине Нови Град“
ТАЧКА 2.
„Актуелни час“
1. Одборник Борислав Новаковић, СНСД, поставио је два питања Начелнику Општине која гласе:
„ Да ли ће надлежне службе реаговати да се поред магистралног пута Нови Град-Костајница
прочисте канали и уклони растиње како би оборинске воде могле несметано одлазити и како би се на
тај начин побољшала безбједност саобраћаја?“
„Да ли је локална власт у могућности да обезбједи чишћење канала и да нареди сјечу растиња
поред локалних путева на подручју МЗ Добрљин?“
2. Одборник Маринко Костадиновић, ПДП, поставио је једно питање Начелнику Општине, које
гласи:
„Када ће доћи до крпљења ударних рупа у Доњем Водичеву у правцима Стрижански мостДобрљин и Бујићи-Љешљани?“
3. Одборник Зоран Кукавица, СП, поставио је једно питање Начелнику Општине које гласи:
„Клубу Социјалистичке партије обратила се група грађана из Радомировца са дијела локалног пута
Л-6 од куће Јелисаваца према Антићима, Средићима и Драгичевићима. Имају споран један дио пута
од 250 метара те би га требали асфалтирати. Ми смо обавили разговор са њима и утврдили да је
стварно неопходна реконструкција тог дијела пута. Предлажемо да се то асфалтира средствима које је
обезбиједио Клуб одборника СП са виших нивоа власти. Асфалтирање тог пута дужине 250 метара
износи 25.480,80КМ. “
4. Одборник Фикрет Халиловић,СДП, поставио је једно питање Начелнику Општине које гласи:
„У неколико наврата су одборници из нашег Клуба упозорили на проблем непостојања
саобраћајних знакова на регионалном путу Р-404 са ознаком насељених мјеста. Само добри
познаваоци долине Јапре могу знати гдје се налазе. Због тога апелујемо на надлежне да се обрати
пажња на овај проблем и коначно поставе саобраћајни знакови са називом насељених мјеста у долини
Јапре. “
5. Одборник Един Шупуковић, СДА, поставио је два питања Начелнику Општине, која гласе:
„Грађани из улица: 9. Маја, Радничка и Бањалучка питају када и да ли се може очекивати наставак
санације и асфалтирања поменутих улица?“
„Петнаест породица из улице Ослобођења обратило се писменим захтјевом за изналажење рјешења
везаног за излијевање фекалних и оборинских вода у овој улици. Излазила је општинска Комисија,
али грађани нису примјетили извођење било каквих радова те се питају у којој фази је тренутно
рјешавање овог проблема?“
6. Одборник Милана Мариновић, СНСД, поставила је једно питање Начелнику Општине, које
гласи:
„Питање долази из Велике Рујишке. Сви смо упућени у проблематику превоза ученика до Основне
школе Свети Сава подручно одјељење Велика Рујишка. Шта је урађено по питању рјешавања
проблема превоза ученика до школе у Великој Рујишкој??“
7. Одборник Мирко Вујановић, ДНС, поставио је два питања Начелнику Општине, која гласе:
„Стање једног дијела нисконапонске мреже у Малој Жуљевици а ради се о електро воду који иде од
Бериног репка у правцу Јованића, према кући Реље Јованића. На овом дијелу би требало измјенити
најмање 4-5 стубова који су постављени давне 1964. године када је Жуљевица и добила прву расвјету.
Људи не траже бетонске стубове већ да је мрежа технички исправна и да не пријети страдањима како
људи тако и стоке.“
„Питање долази од људи који имају рођаке у прихватном Дому у Деветацима, а ради се о уличној
расвјети. Ова расвјета би користила вишеструко. Прво да се види да ови људи бораве у коликотолико цивилизованом дијелу наше општине, а сами знамо да је и програмом захтјевано да то буде у
урбаном дијелу. Али када је већ тако како је, онда да се обезбиједи расвјета и да на тај начин имају

3
угођај сигурности јер знамо под каквим условима они горе бораве. Напомињем да већ постоје
бетонски стубови, требају само сијалице.“
8. Одборник Рајко Предојевић, ДНС, поставио је једно питање Начелнику Општине, које гласи:
„Питање је испред грађана насеља Рудице, засеока Радишићи, везано је за ограничење брзине на
магистралном путу према Бихаћу. Познато нам је да на овом путу кроз насељено мјесто, Радишићи,
није постављен знак насељеног мјеста „Рудице“ нити се исти налази на скретању пута према Крупи
на Уни, иако је раније био на скретању према засеоку Радишићи. Као посљедица непостојања знакова
за ограничење брзине је смртно страдање пјешака, и најновије нам је познато страдање Дрљача
Слободана старог 24 године из овог засеока. Уколико се овај проблем не ријеши постоји велика
опасност за кретање пјешака и даље страдање.“
9. Одборник Мирко Згоњанин, ДНС, поставио је једно питање Начелнику Општине, које гласи:
„Детаљно разматрајући материјале за 22. сједницу Скупштине општине, посебну пажњу обратили
смо Информацији о стању пољопривреде, значају, факторима који лимитирају пољопривредну
производњу, мјерама и приједлозима за унапређење пољопривредне производње. Сви чланови
Предсједништва ДНС-а а и доста пољопривредника сматра да је учињена велика неправда према
пољопривредницима укидањем сточне пијаце која је била значајна за пласман стоке а и куповине од
стране грађана.Мишљења смо да је дошло вријеме да се изнађе нова локација за сточну пијацу и на
тај начин активира сточна пијаца као битна фаза у репродукционом ланцу од робе до новца. На
сједници је изнесено мишљење да су битни елементи успјешне пољопривредне производње:
едукација, линије кредитирања и канали продаје на нивоу локалне заједнице али и на вишим
нивоима, а што потврђује важност отварања сточне пијаце на нашој Општини.“

На постављена питања одборника одговоре је дао Мирослав Дрљача, начелник Општине и
није било коментара ни примједби на одговоре.
Предсједник СО-е је закључио „Актуелни час“.
ТАЧКА 3.
Приједлог Одлуке о критеријумима, условима и начину утврђивања статуса удружења од
интереса за општину Нови Град
Уводничар за ову тачку дневног реда био је Боривој Јапунџа, начелник Одјељења за
друштвене дјелатности.
Предсједник СО-е је отворио расправу.
Рајко Предојевић, предсједник Одбора за прописе, испред Одбора, је рекао да је Одбор
разматрао предложену Одлуку о критеријуминма, условима и начину утврђивања статуса удружења
од интереса за општину Нови Град, да чланови нису имали примједби и да су констатовали да је
приједлог Одлуке усаглашен са законом и израђен у складу са Правилима за израду закона и других
прописа РС и једногласно предлажу да се приједлог Одлуке достави Скупштини на разматрање и
усвајање.
Предсједник СО-е је закључио расправу и дао на гласање приједлог Одлуке о
критеријумима, условима и начину утврђивања статуса удружења од интереса за општину Нови Град,
након чега је констатовао да је Одлука усвојена са 22 гласа ЗА (једногласно) и донесен
ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Одлука о критеријумима, условима и начину утврђивања статуса удружења од
интереса за општину Нови Град Нови Град.
2. Одлука ће се објавити у „Службеном гласнику општине Нови Град“.
3. Закључак ступа на снагу даном доношења.
ТАЧКА 4.
Приједлог Одлуке о допуни Одлуке о паркиралиштима и гаражама
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.
Рајко Предојевић, предсједник Одбора за прописе, испред Одбора, је рекао да је Одбор
разматрао предложену Одлуку о допуни Одлуке о паркиралиштима и гаражама, да чланови нису
имали примједби и да су констатовали да је приједлог Одлуке усаглашен са законом и израђен у
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складу са Правилима за израду закона и других прописа РС и једногласно предлажу да се приједлог
Одлуке достави Скупштини на разматрање и усвајање.
У расправи је учествовао одборник Зоран Мршић.
Предсједник СО-е је закључио расправу и дао на гласање приједлог Одлуке о измјени Одлуке
о паркиралиштима и гаражама.
За Одлуку је гласало 19 одборника, против -, а 4 одборника је било уздржано, након чега је
констатовао да је Одлука усвојена потребном скупштинском већином и доносен
ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Одлука о измјени Одлуке о паркиралиштима и гаражама.
2. Одлука ће се објавити у „Службеном гласнику општине Нови Град“.
3. Закључак ступа на снагу даном доношења.
ТАЧКА 5.
Приједлог Одлуке о куповини земљишта у к.о. Добрљин
Уводничар за ову тачку дневног реда био је Зоран Мијатовић, начелник Одјељења за
просторно уређење и стамбено комуналне послове.
Рајко Предојевић, предсједник Одбора за прописе, испред Одбора, је рекао да је Одбор
разматрао предложену Одлуку о куповини земљишта у к.о. Добрљин , да чланови нису имали
примједби и да су констатовали да је приједлог Одлуке усаглашен са законом и израђен у складу са
Правилима за израду закона и других прописа РС и једногласно предлажу да се приједлог Одлуке
достави Скупштини на разматрање и усвајање.
Предсједник СО-е је закључио расправу и дао на гласање приједлог Одлуке о куповини
земљишта у к.о. Добрљин, након чега је констатовао да је Одлука усвојена са 23 гласа ЗА
(једногласно) и донесен
ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Одлука о куповини земљишта у к.о. Добрљин.
2. Одлука ће се објавити у „Службеном гласнику општине Нови Град“.
3. Закључак ступа на снагу даном доношења.
У наставку, сједницом предсједава Селим Екић, потпредсједник СО-е.
ТАЧКА 6.
Информација о стању јавне безбједности на подручју општине Нови Град за период
01.01.-30.06.2018. године
Уводничар за ову тачку дневног реда био је Милан Тривановић, замјеник Командира
полицијске станице у Новом Граду.
Потредсејдник СО-е је отворио расправу.
Зоран Кукавица, предсједник Одбора за безбједност, испред Одбора, нагласио је да је Одбор
разматрао Информацију о стању јавне безбједости на подручју општине Нови Град за период од
01.01.-30.06.2018.године, да чланови нису имали примједбу на исту и просљеђују је Скупштини на
разматрање и усвајање.
Како расправе није било потпредсједник СО-е је закључио расправу и дао на гласање
Информацију о стању јавне безбједности на подручју општине Нови Град за период 01.01.30.06.2018.године након чега је констатовао да је Информација усвојена са 23 гласа ЗА
(једногласно) и д о н е с е н
ЗАКЉУЧАК
1. Прихвата се Информација о стању јавне безбједности на подручју општине Нови Град за
период 01.01.-30.06.2018.године.
2. Закључак ступа на снагу даном доношења.
ТАЧКА 7.
Информација о стању пољопривреде на подручју општине Нови Град
Уводничар за ову тачку дневног реда био је Дамир Шевић, в.д. начелника Одјељења за
привреду и пољопривреду.

5
Потредсједник је отворио расправу.
У расправи су учествовали одборници: Драго Тодић, Зоран Мршић и Маринко Костадиновић.
Додатно појашњење за ову тачку дневног реда дао је Мирослав Дрљача, начелник oпштине.
Потпредсједник СО-е је закључио расправу и дао на гласање Информацију о стању
пољопривреде на подручју општине Нови Град, након чега је констатовао да је Информација усвојена
са 19 гласова ЗА, против -, те су 2 одборника била уздржана и потребном скупштинском већином
доносен
ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Информација о стању пољопривреде на подручју општине Нови Град.
2. Закључак ступа на снагу даном доношења.
ТАЧКА 8.
Кадровска питања:
а) Приједлог Одлуке о разрјешењу дужности чланова Управног одбора Јавне установе
Центар за социјални рад Нови Град, због истека мандата
Мирослав Дрљача, начелник општине, предложио је разрјешење чланова Управног
одбора Центра за социјални рад нови Град због истека мандата и то:
1)
2)
3)

Александар Контић,
Славица Бједов,
Драгана Ољача.

Како расправе није било потпредсједник СО-е је закључио расправу и дао на гласање
приједлог Начелника општине, након чега је констатовао да је приједлог усвојен са 19 гласова ЗА
(једногласно) и да је донесена
ОДЛУКА
о разрјешењу дужности чланова Управног одбора Јавне установе
Центар за социјални рад Нови Град, због истека мандата
I
Разрјешавају се дужности чланови Управног одбора Јавне установе Центар за социјални рад
Нови Град, због истека мандата и то :
1)
2)
3)

Александар Контић,
Славица Бједов,
Драгана Ољача.
II

Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине
Нови Град“.
б) Приједлог Одлуке о именовању вршиоца дужности чланова Управног одбора Јавне
установе Центар за социјални рад Нови Град
Мирослав Дрљача, начелник Општине, предложио је именовање в.д. чланова Управног
одбора Центра за социјални рад нови Град и то:
1)
2)
3)

Александар Контић,
Славица Бједов,
Драгана Ољача.

Како расправе није било потпредсједник СО-е је закључио расправу и дао на
гласање приједлог Начелника општине, након чега је констатовао да је приједлог усвојен са 19
гласова ЗА (једногласно) и да је донесена

6
ОДЛУКА
о именовању в.д. чланова Управног одбора Јавне установе
Центар за социјални рад Нови Град

I
За вршиоце дужности чланова Управног одбора Јавне установе Центар за социјални рад Нови
Град именују се:
1) Александар Контић,
2) Славица Бједов,
3) Драгана Ољача.
II
Мандат вршиоца дужности чланова Управног одбора Јавне установе Центар за социјални рад
Нови Град ће трајати до окончања поступка јавне конкуренције за избор и именовање чланова
Управног одбора Јавне установе Центар за социјални рад Нови Град, а најдуже 60 дана.
III
Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине
Нови Град“.

Како је дневни ред исцрпљен, предсједник СО-е Мирко Згоњанин је закључио 22. редовну
сједницу Скупштине општине Нови Град у 11,30 часова.

ЗАПИСНИЧАР
Драгана Згоњанин

СЕКРЕТАР
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Милева Богић, дипл.правник

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Мирко Згоњанин, дипл.економ.

