РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА НОВИ ГРАД
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Стручна служба СО-е
Број: 02-013-43/18
Датум: 01.11.2018. године

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА
СА 24. РЕДОВНЕ СЈЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ НОВИ ГРАД
Двадесетчетврта редовна сједница Скупштине општине Нови Град је одржана
01.11.2018. године са почетком у 9,05 часова у сали број 5 Oпштине Нови Град.
Сједници су присуствовала 22 одборника.
Сједници нису присуствовали одборници: Фикрет Халиловић, Един Шупуковић, Мирко
Шљокавица, Симо Томић и Миленко Вејновић.
Поред одборника сједници су присуствовали: Мирослав Дрљача, начелник општине;
Бојан Лукач, замјеник начелника општине; Милева Богић, секретар СО-е; начелници одјељења:
Слађана Вукоман Ољача (уводничар за тачку 3), Зоран Мијатовић (уводничар за тачке 4,6,7 i 8),
Сања Пилиповић, Дамир Шевић, Боривој Јапунџа; Мирко Ковачевић, испред Одјељења за
буџет и финансије (уводничар за тачку 12); Владимир Мирић, директор ЈУ Центар за социјални
рад (уводничар за тачку 13); Шашо Предраг, испред Одсјека за борачко инвалидску заштиту
(уводничар за тачку 14); Данка Бундало-Трнинић, урбанистичко-грађевински инспектор
(уводничар за тачку 15); Азиз Црнкић, испред Територијалне ватрогасне једнице Нови Град
(уводничар за тачку 16) и Драгана Карлица, новинар „Радио Нови Град“Нови Град.
Сједницом је предсједавао Мирко Згоњанин, предсједник СО-е, који је отворио 24.
редовну сједницу Скупштине општине Нови Град, констатовао да сједници присуствују 22
одборника, предложио дневни ред који су одборници добили у писаној форми и отворио
расправу.
У расправи је учествовао Мирослав Дрљача, начелник општине, који је кao овлашћени
предлагач предложио допуну дневног реда са двије тачке :
1) Приједлог Одлуке о изради Регулационог плана „Центар“ Нови Град и
2) Приједлог Одлуке о давању на управљање и коришћење дијелова водоводног система
у насељима Благај Ријека, Благај Јапра, Масловаре, Петковац и Сводна- фаза I и II, Комуналном
предузећу „Водовод и канализација“а.д. из Новог Града.
Предсједник СО-е је закључио расправу, дао на гласање приједлог за допуну дневног
реда, констатовао да се предложене тачке додају на дневни ред и дао на гласање предложени
дневни ред са измјенама.
За дневни ред су гласала 22 одборника (једногласно) након чега је констатовао да је
усвојен сљедећи
ДНЕВНИ РЕД
1. Разматрање и усвајање Извода из записника са 23. редовне сједнице Скупштине
општине Нови Град
2. „Актуелни час“
3. Нацрт ребаланса буџета Oпштине Нови Град за 2018. годину
4. Приједлог Одлуке о приступању изради Стратегије развоја локалних путева и улица у
насељу на подручју општине Нови Град за период 2019.-2028. године
5. Приједлог Одлуке о приступању изради Програма развоја спорта општине Нови Град за
период од 2019. до 2023. године
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6. Приједлог Одлуке о усвајању Акционог плана енергетске ефикасности општине Нови
Град за период од 2016. до 2018. године
7. Приједлог Одлуке о приступању изради Плана капиталних инвестиција општине Нови
Град за период од 2019. до 2021. године
8. Приједлог Одлуке о именовању представника из реда одборника Скупштине општине
Нови Град у Координационом тиму за израду Плана капиталних инвестиција општине
Нови Град за период од 2019. до 2021. године
9. Приједлог Одлуке о давању на коришћење пословних просторија и радио предајника
Јавном предузећу „Радио Нови Град“, Нови Град
10. Приједлог Одлуке о изради Регулационог плана „Центар“ Нови Град
11. Приједлог Одлуке о давању на управљање и коришћење дијелова водоводног система у
насељима Благај Ријека, Благај Јапра, Масловаре, Петковац и Сводна – фаза I и II,
Комуналном предузећу „Водовод и канализација“ а.д. из Новог Града
12. Приједлог Одлуке о измјенама Одлуке о дугорочном кредитном задужењу општине
Нови Град
13. Разматрање Информације о стању социјалне заштите на подручју општине Нови Град за
2017. годину
14. Разматрање Информације о остваривању права породица погинулих, заробљених и
несталих бораца ВРС, РВИ, бораца ВРС и бораца НОБ-е 1941.-1945. године
15. Разматрање Информације о стању бесправне градње на подручју општине Нови Град
16. Анализа стања заштите од пожара са примјеном појединих мјера заштите
ТАЧКА 1.
Разматрање и усвајање Извода из записника са 23. редовне сједнице Скупштине општине
Нови Град
Предсједник СО-е је отворио расправу.
Како расправе није било предсједник СО-е је закључио расправу и дао на гласање Извод
из записника са 23. редовне сједнице СО-е Нови Град, након чега је констатовао да је Извод из
записника са 23. редовне сједнице СО-е Нови Град усвојен са 22 гласа ЗА (једногласно) и
донесен
ЗАКЉУЧАК
о усвајању Извода из записника са 23. редовне сједнице
Скупштине општине Нови Град
I
Усваја се Извод из записника са 23. редовне сједнице Скупштине општине Нови Град,
одржане 01.11.2018.године, без примједби.
II
Извод из записника из тачке I, у прилогу, чини саставни дио овог закључка.
III
Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном
гласнику општине Нови Град“
ТАЧКА 2.
„Актуелни час“
1. Селим Екић, СДА-СДП, поставио је Начелнику општине два питања која гласе:
„ Мјештани горњег дијела Роге питају да ли ће коначно доћи до реализације потписаног
Уговора, још прошле године, водоснабдијевања овог дијела насеља? Грађани овог дијела имају
проблем са притиском који је недовољан за нормално функционисање домаћинства“ и
„Мјештани истог насеља такође се жале на стање нисконапонске мреже у овом насељу па
питају надлежне кад се у овом дијелу града може очекивати реконструкција ННМ?“
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2. Слободан Станић, СДС, поставио је Начелнику општине питање које гласи:
„Да ли смо ми као општина измирили своје обавезе према Фонду солидарности за лијечење
дјеце јер се ради о малом износу и да ли измирујемо мјесечно или на крају године за текућу
годину?“
г

3. Бојана Тадић, СП и самостални одборници, поставила је Начелнику општине два питања
која гласе:
„Мјештани засеока Шклобучари, МЗ Добрљин, апелују да се уклоне цијеви за водовод које
узурпирају приватни посјед породице Латиновић с обзиром да је у току изградња водовода а
постојеће цијеви се не уграђују.“ и
„Приликом исјецања рупа на старом магистралном путу Добрљин-Водичево уочено је да се
прескаче велики број мањих рупа, стога мјештани апелују да се овакви пропусти поправе прије
самог крпљења рупа.“
4. Мехмед Алић, СДА СДП, поставио је Начелнику општине питање које гласи:
„Мјештани насеља дуж долине Сане и долине Јапре питају зашто се ништа не предузима за
рјешавање честог престанка напајања електричном енергијом дуж поменутих насеља? “
5. Маринко Костадиновић, ПДП, поставио је питање Начелнику општине која гласи: „Питање
долази из села Доње Водичево. Обећано је да ће доћи до асфалтирања многих путева па ме
занима докле је стигла та реализација и да ли ће је уопште и бити?“
6. Мирко Вујановић, ДНС, поставио је два питања Начелнику општине која гласе:
„Прво питање је постављано у неколико наврата, а односи се на непроходност регионалног
пута Р-457 Партизански пут, услијед одрона почетком марта мјесеца пут је био непроходан
неколико мјесеци а затим је саниран само за пролаз малих аута и стављена забрана за теретна
возила и аутобусе. Грађани питају када ће се завршити пројектна документација и санација
поменутог пута?“ и
„Такође везано за Партизански пут. Грађани апелују да се пут поправи и доведе у првобитно
стање јер је током санације пута Л-21 на потезу Доње Водичево-Гајићи-Каранско раскрћеПартизански пут сав материјал превожен преко Партизанског пута, а самим тим и оштећен
толико да има дијелова гдје мало ауто не може да прође.“
7. Мирко Згоњанин, ДНС, поставило је питање Начелнику општине које гласи:
„Грађани Доњих Агића и манаџмент „Агројапре“д.о.о. питају: да ли постоји начин да се дође до
коначног рјешења за редовно снабдијевање електричном енергијом свих потрошача од Благај
Јапре до Доњих Агића; у чему је стварни проблем и да ли се може ријешити на нивоу радне
јединице у Новом Граду или рјешење треба тражити на Републичком нивоу, тј. у
„Електрокрајина“а.д?“
8. Сњежана Рајилић, СНСД, обавјештава Скупштину у име Клуба одборника СНСД-а да је на
Клубу одборника постављен велик број питања упућен Начелнику општине и замјенику
Начелника, а на која траже да се одговори доставе у писаној форми у што краћем року како би
били прослијеђени мјесним заједницама.
Начелник општине, Мирослав Дрљача, изјаснио се да ће на постављена питања
одборника одговоре доставити у писаној форми.
Предсједник СО-е је закључио „Актуелни час“.
ТАЧКА 3.
Нацрт Ребаланса буџета Општине Нови Град за 2018. 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 разматрао Ребаланс буџета Општине Нови Град за 2018. годину и да су чланови Одбора
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имали примједбе на приједлог да се грант спортским клубовима и организацијама умањи за
20.870,00 КМ, као и на приједлог да се субвенције у области пољопривреде умање за 10.000,00
КМ и траже да се те двије ставке врате на ниво усвојеног буџета за 2018. годину.
У расправи су учествовали одборници Слободан Станић, Милан Вуковић и Сњежана
Рајилић.
Одговоре на постављена питања су дали Слађана Вукоман Ољача и Мирослав Дрљача.
Предсједник СО-е је закључио расправу и дао на гласање Нацрт Ребаланса буџета
Општине Нови Град за 2018. годину, исчитавањем Закључка, након чега је констатовао да је
Закључак усвојен са 18 гласова ЗА, против –, 3 одборника је било уздржано и потребном
скупштинском већином је д о н е с е н
ЗАКЉУЧАК
о прихватању Нацрта ребаланса
Буџета општине Нови Град за 2018. годину
1. Прихвата се Нацрт ребаланса буџета Општине Нови Град за 2018. годину и
упућује на јавну расправу ради прибављања примједби, мишљења и приједлога.
2. Нацрт ребаланса Буџета општине Нови Град за 2018. годину, биће објављен на
интернет страници Општине: www.opstina-novigrad.com.
3. Јавна расправа ће се спровести у року од 7 дана.
4. За организовање и спровођење јавне расправе задужује се Одјељење за буџет и
финансије.
5. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у
„Службеном гласнику општине Нови Град“.
ТАЧКА 4.
Приједлог Одлуке о приступању изради Стратегије развоја локалних путева и улица у
насељу на подручју општине Нови Град за период 2019.-2028. године
Уводничар за ову тачку дневног реда био је Зоран Мијатовић, начелник Одјељања за
просторно уређење и стамбено комуналне послове.
Предсједник СО-е је отворио расправу.
Како расправе није било предсједник СО-е је дао на гласање Одлуку о приступању
изради Стратегије развоја локалних путева и улица у насељу на подручју Општине Нови Град
за период 2019.-2028. године.
За Одлуку је гласало 20 одборника (једногласно) након чега је констатовао да је Одлука
усвојена и донесен
ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Одлука о приступању изради Стратегије развоја локалних путева и
улица на подручју општине Нови Град за период 2019.-2028. године
2. Одлука ће се објавити у „Службеном гласнику општине Нови Град“.
3. Закључак ступа на снагу даном доношења.
ТАЧКА 5.
Приједлог Одлуке о приступању изради Програма развоја спорта општине Нови Град за
период од 2019. до 2023. године
За ову тачку дневног реда није било уводничара.
Предсједник СО-е је отворио расправу.
Како расправе није било предсједник СО-е је дао на гласање приједлог Одлуке о
приступању изради Програма развоја спорта општине Нови Град за период од 2019. до 2023.
године , након чега је констатовао да је Одлука усвојена са 20 гласова ЗА (једногласно) и
до н е с е н
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ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Одлука о приступању изради Програма развоја спорта на подручју
општине Нови Град за период од 2019. до 2023. године
2. Одлука ће се објавити у „Службеном гласнику општине Нови Град“.
3. Закључак ступа на снагу даном доношења.
ТАЧКА 6.
Приједлог Одлуке о усвајању Акционог плана енергетске ефикасности општине Нови
Град за период од 2016. до 2018. године
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 је учествовала одборница Сњежана Рајилић.
Предсједник СО-е је закључио расправу и дао на гласање Одлуку о усвајању Акционог
плана енергетске ефикасности општине Нови Град за период од 2016. до 2018. године, након
чега је констатовао да је Одлука усвојена са 20 гласова ЗА (једногласно) и д о н е с е н
ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Одлука о усвајању Акционог плана енергетске ефикасности општине
Нови Град за период од 2016. до 2018. године
2. Одлука ће се објавити у „Службеном гласнику општине Нови Град“.
3. Закључак ступа на снагу даном доношења.
ТАЧКА 7.
Приједлог Одлуке о приступању изради Плана капиталних инвестиција општине Нови
Град за период од 2019. до 2021. године
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.
Како расправе није било предсједник СО-е је дао на гласање Приједлог одлуке о
приступању изради Плана капиталних инвестиција општине Нови Град за период од 2019. до
2021. године, након чега је констатовао да је Одлука усвојена са 20 гласова ЗА (једногласно) и
донесен
ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Одлука о приступању изради Плана капиталних инвестиција општине
Нови Град за период од 2019. до 2021. године.
2. Одлука ће се објавити у „Службеном гласнику општине Нови Град“.
3. Закључак ступа на снагу даном доношења.
ТАЧКА 8.
Приједлог Одлуке о именовању представника из реда одборника Скупштине општине
Нови Град у Координационом тиму за израду Плана капиталних инвестиција општине
Нови Град за период од 2019. до 2021. године
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 и позвао одборнике да преложе одборнике у
Координациони тим за израду Плана капиталних инвестиција општине Нови Град за период
2019. до 2021. године.
Приједлоге за представнике из реда одборника дали су:
1. Селим Екић, испред Клуба одборника СДА-СДП предложио је Фикрета Халиловића
2. Слободан Станић предложио је Зорана Мршића.
3.Сњежана Рајилић предложила је Бојану Тадић.
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4. Бојана Тадић предложила је Зорана Кукавицу.
5. Мирко Згоњанин, испред Клуба одборника ДНС-а предложио је Мирка Вујановића.
Предсједник је након изношења приједлога дао на гласање исте.
1. За Фикрета Халиловића гласало је 18 за, против – и 2 су била уздржана.
2. За Зорана Мршића гласало је 6 за, против – и 14 је било уздржано.
3. За Зорана Кукавицу гласало је 16 за, против – и 4 су била уздржана.
4. За Мирка Вујановића гласало је 20 за (једногласно).
Предсједник је констатовао да су одборници: Фикрет Халиловић, Зоран Кукавица и
Мирко Вујановић изабрани из реда одборниака у Координациони тим за израду Плана
капиталних инвестиција општине Нови Град за период од 2019. до 2021. године те је
потребном скупштинском већином д о н е с е н
ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Одлука о именовању представника из реда одборника Скупштине
општине Нови Град у Координационом тиму за израду Плана капиталних
инвестиција општине Нови Град од 2019. до 2021. године
2. Одлука ће се објавити у „Службеном гласнику општине Нови Град“.
3. Закључак ступа на снагу даном доношења.
ТАЧКА 9.
Приједлог Одлуке о давању на коришћење пословних просторија и радио предајника
Јавном предузећу „Радио Нови Град“ Нови Град
За ову тачку дневног реда није било уводничара.
Предсједник је отворио расправу.
Како није било расправе предсједник СО-е је закључио расправу и дао на гласање
Приједлог Одлуке о давању на коришћење пословних просторија и радио предајника Јавном
предузећу „Радио Нови Град“ Нови Град, након чега је констатовао да је Одлука усвојена са 20
гласова ЗА (једногласно) и д о н е с е н
ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Одлука о давању на коришћење пословних просторија и радио предајника
Јавном предузећу „Радио Нови Град“ Нови Град
2. Одлука ће се објавити у „Службеном гласнику општине Нови Град“.
3. Закључак ступа на снагу даном доношења.
ТАЧКА 10.
Приједлог Одлуке о изради Регулационог плана „Центар“ Нови Град
За ову тачку дневног реда није било уводничара.
Предсједник је отворио расправу.
Како није било расправе предсједник СО-е је закључио расправу и дао на гласање
Приједлог Одлуке о изради Регулационог плана „Центар“ Нови Град, након чега је констатовао
да је Одлука усвојена са 20 гласова ЗА (једногласно) и д о н е с е н
ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Одлука о изради Регулационог плана „Центар“ Нови Град
2. Одлука ће се објавити у „Службеном гласнику општине Нови Град“.
3. Закључак ступа на снагу даном доношења.
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ТАЧКА 11.
Приједлог Одлуке о давању на управљање и коришћење дијелова водоводног система у
насељима Благај Ријека, Благај Јапра, Масловаре, Петковац и Сводна – фаза I и II,
Комуналном предузећу „Водовод и канализација“ а.д. из Новог Града
За ову тачку дневног реда није било уводничара.
Предсједник је отворио расправу.
Како није било расправе предсједник СО-е је закључио расправу и дао на гласање
Приједлог Одлуке о давању на управљање и коришћење дијелова водоводног система у
насељима Благај Ријека, Благај Јапра, Масловаре, Петковац и Сводна – фаза I и II,Комуналном
предузећу „Вододвод и канализација“а.д. из Новог Града, након чега је констатовао да је
Одлука усвојена са 20 гласова ЗА (једногласно) и д о н е с е н
ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Одлука о давању на управљање и коришћење дијелова водоводног
система у насељима Благај Ријека, Благај Јапра, Масловаре, Петковац и Сводна-фаза
I и II, 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 12.
Приједлог Одлуке о измјенама Одлуке о дугорочном кредитном задужењу
општине Нови Град
Уводничар за ову тачку дневног реда био је Мирко Ковачевић , испред Одјељења за
буџет и финансије.
Предсједник СО-е је отворио расправу.
Како расправе није било предсједник СО-е је закључио расправу и дао на гласање
Приједлог Одлуке о измјенама Одлуке о дугорочном кредитном задужењу општине Нови Град,
након чега је констатовао да је Одлука усвојена са 17 гласова ЗА, против –, 3 одборника је
било уздржано и потребном скупштинском већином је д о н е с е н
ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Одлука о измјенама Одлуке о дугорочном кредитном задужењу општине
Нови Град
2. Одлука ће се објавити у „Службеном гласнику општине Нови Град“.
3. Закључак ступа на снагу даном доношења.
ТАЧКА 13.
Разматрање Информације о стању социјалне заштите на подручју општине
Нови Град за 2017. годину
Уводничар за ову тачку дневног реда био је Владимир Мирић, директор Јавне установе
Центар за социјални рад Нови Град.
Предсједник је отворио расправу.
У расправи је учествовао одборник Слободан Станић.
Предсједник СО-е је закључио расправу и дао на гласање Информацију о стању
социјалне заштите на подручју општине Нови Град, након чега је констатовао да је
Информација усвојена са 19 гласова ЗА, против - , а 1 одборник је био уздржан и потребном
скупштинском већином је д о н е с е н
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ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Информација о стању социјалне заштите на попдручју општине Нови Град
за 2017. годину.
2. Закључак ступа на снагу даном доношења.

ТАЧКА 14.
Разматрање Информације о остваривању права породица погинулих, заробљених и
несталих бораца ВРС, РВИ, бораца ВРС и бораца НОБ-е 1941. – 1945. године
За ову тачку дневног реда није било уводничара.
Предсједник је отворио расправу.
У расправи су учествовали одборници: Драго Тодић, Слободан Станић, Селим Екић и
Зоран Мршић.
Предсједник СО-е је закључио расправу и дао на гласање Информацију о остваривању
права породица погинулих, заробљених и несталих бораца ВРС, РВИ, бораца ВРС и бораца
НОБ-е 1941.- 1945. године, након чега је констатовао да је Информација усвојена са 15 гласова
ЗА, против - , а 4 одборника је било уздржано и потребном скупштинском већином је
донесен
ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Информација о остваривању права породица погинулих , заробљених и
несталих бораца ВРС, РВИ, бораца ВРС и бораца НОБ-е
1941.-1945. године
2. Закључак ступа на снагу даном доношења.
ТАЧКА 15.
Разматрање Информације о стању бесправне градње на подручју општине Нови Град
За ову тачку дневног реда није било уводничара.
Предсједник је отворио расправу.
У расправи је учествовао одборник Слободан Станић.
Предсједик је закључио расправу и дао на гласање Информацију о стању бесправне
градње на подручју општине Нови Град, након чега је констатовао да је Информација усвојена
са 19 гласова ЗА (једногласно) и д о н е с е н
ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Информација о стању бесправне градње на подручју
општине Нови Град
2. Закључак ступа на снагу даном доношења.
ТАЧКА 16.
Анализа стања заштите од пожара са примјеном поједних мјера заштите
За ову тачку дневног реда није било уводничара.
Предсједник је отворио расправу.
У расправи је учествовао одборник Зоран Мршић.
Предсједник је закључио расправу и дао на гласање Анализу стања заштите од пожара
са мпримјеном појединих мјера заштите, након чега је констатовао да је Анализа усвојена са 18
гласова ЗА, против - , а 1 одборник је био уздржан и потребном скупштинском већином је
донесен
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ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Анализа стања заштите од пожара са примјеном поједних
мјера заштите
2. Закључак ступа на снагу даном доношења.

Како је дневни ред исцрпљен, предсједник СО-е Мирко Згоњанин је закључио 24.
редовну сједницу Скупштине општине Нови Град у 12,03 часова.
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