РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА НОВИ ГРАД
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Стручна служба СО-е
Број: 02-013-19/22
Датум: 05.09.2022. године
ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА
СА 15. РЕДОВНЕ СЈЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ НОВИ ГРАД
Петнаеста редовна сједница Скупштине општине Нови Град је одржана 05.09.2022.
године са почетком у 9,00 часова, у сали амфитеатра Јавне установе Културно-образовни
центар Нови Град.
Сједници је присуствовало 25 одборника.
Сједници нису присуствовали одборници: Милан Жујић и Селим Екић који су
оправдали одсуство.
Поред одборника сједници су присуствовали: Милева Богић, секретар СО-е; Мирослав
Дрљача, начелник општине; Ненад Дрљача, шеф Кабинета начелника општине; начелници
Одјељења: Далибор Личина, начелник Одјељења за буџет и финансије (уводничар за тачку 2),
Слађана Вукоман Ољача, шеф Одсјека за буџет и финансије, Мирослава Пашић, начелник
Одјељења за привреду и пољопривреду, Душка Ђурђевић, в.д. начелник Одјељења за
просторно уређење и стамбено-комуналне послове (уводничар за тачке 5,6,8,10 и 11), Весна
Ђукановић, шеф Одсјека за управљање развојем (уводничар за тачке 3,4 и 7); Драгана
Војновић, испред Кабинета Начелника општине (уводничар за тачку 9).
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 25 одборника и 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: Мирко Згоњанин, Хасан Расавац, предлаже допуну дневног
реда, Дамир Шевић, Зоран Кукавица, Младен Шумар, Мирослав Дрљача и Филип Егељић.
Миланко Михајилица, у име КО ПДП и НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ, КО СДС-СРС и КО
ДНС предлаже измјене и допуне дневног реда које је исчитао, у писаној форми доставио
предсједнику Скупштине и тражи изјашњење Скупштине.
Право на реплику искористили су одборници: Соња Гојић, Хасан Расавац, Мирко
Згоњанин, Младен Шумар, Зоран Кукавица и Миланко Михајилица, а право на криви навод
искористили су: Павле Агбаба, Игор Таборин, Соња Гојић, Хасан Расавац, Мирко Згоњанин,
Мирослав Дрљча, Младен Шумар и Миланко Михајилица.
Одборници Игор Таборин и Миланко Михајилица су указали на повреде Пословника о
раду Скупштине општине, Игор Таборин на члан 82. став 2. и 6. и тражио изјашњење и члан 77.
на који није тражио изјашњење и Миланко Михајилица на члан 82. али није тражио изјашњење.
Предсједник СО-е је дао на гласање повреду Пословника члан 82. на коју је указао
одборник Игор Таборин, након чега је констатовао да је гласало „ЗА“ 10 одборника,
„ПРОТИВ“ 11, „УЗДРЖАН“ 3 одборника ,те је закључио да није било повреде Пословника о
раду.
Миланко Михајилица је у име КО ПДП и НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ тражио паузу од
пола сата.
Миланко Михајилица је образложио тражење паузе.
Предсједник СО-е је закључио расправу и дао на гласање приједлог за допуне дневног
реда, које је предложио Миланко Михајилица у име
клубова одборника
ПДП и
НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ , СДС-СРС и ДНС:
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1.“ „Актуелни час“ ,ова тачка уврштена у дневни ред и није се изјашњавало о њој.
2. „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“ 9 одборника „ПРОТИВ“ 14 одборника и „УЗДРЖАН“ нико,
те да допуна дневног реда није усвојена,
3. „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“ 9 одборника „ПРОТИВ“ 14
одборника и „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“ 9 одборника, „ПРОТИВ“ 14
одборника и „УЗДРЖАН“ нико, те да допуна дневног реда није усвојена,
5. „Приједлог ревидиране стратегије развоја општине Нови Град за период ревизије
2022-2026. година“, након чега је констатовао да је за предложену допуну дневног
реда гласало „ЗА“ 9 одборника, „ПРОТИВ“ 14 одборника и „УЗДРЖАН“ нико, те
да допуна дневног реда није усвојена,
6. „Извјештај о ефектима програма подршке пољопривредницима на подручју општине
Нови Град за 2021. годину“ након чега је констатовао да је за предложену допуну
дневног реда гласало „ЗА“ 9 одборника „ПРОТИВ“ 14 одборника и „УЗДРЖАН“
нико те да допуна дневног реда није усвојена,
7. „Информација о стању јавног реда и мира, безбједности грађана и имовине на
подручју општине Нови Град за период 01.01.-30.06.2022. године“ након чега је
констатовао да је за предложену допуну дневног реда гласало „ЗА“ 9 одборника
„ПРОТИВ“ 14 одборника и „УЗДРЖАН“ нико, те да допуна дневног реда није
усвојена,
8. „Информација о стању у привреди општине Нови Град за 2021. годину“, након чега
је констатовао да је за предложену допуну дневног реда гласало „ЗА“ 9 одборника
„ПРОТИВ“ 14 одборника и „УЗДРЖАН“ нико, те да допуна дневног реда није
усвојена,
9. „Информација о стању у пољопривреди општине Нови Град за 2021. годину“,“
након чега је констатовао да је за предложену допуну дневног реда
гласало „ЗА“ 9 одборника „ПРОТИВ“ 14 одборника и „УЗДРЖАН“ нико, те да
допуна дневног реда није усвојена,
10. „Информација о стању популационе политике имиграционих кретања на подручју
општине Нови Град за 2021. годину“, након чега је констатовао да је за предложену
допуну дневног реда гласало „ЗА“ 9 одборника „ПРОТИВ“ 14 одборника и
„УЗДРЖАН“ нико, те да допуна дневног реда није усвојена,
11. „Извјештај о извршењу Буџета општине Нови Град за период 01.01-30.06.2022.
године“, након чега је констатовао да је за предложену допуну дневног реда
гласало „ЗА“ 9 одборника „ПРОТИВ“ 14 одборника и „УЗДРЖАН“ нико, те да
допуна дневног реда није усвојена,
12. „Информација о стању у средњем образовању и васпитању на подручју општине
Нови Град“, након чега је констатовао да је за предложену допуну дневног реда
гласало „ЗА“ 9 одборника „ПРОТИВ“ 14 одборника и „УЗДРЖАН“ нико, те да
допуна дневног реда није усвојена,
13. „Информација о стању у основном образовању и васпитању на подручју општине
Нови Град“, након чега је констатовао да је за предложену допуну дневног реда
гласало „ЗА“ 9 одборника „ПРОТИВ“ 14 одборника и „УЗДРЖАН“ нико, те да
допуна дневног реда није усвојена,
14. „Информација о стању туризма на подручју општине Нови Град за 2021. годину“ ,
након чега је констатовао да је за предложену допуну дневног реда гласало „ЗА“ 9
одборника „ПРОТИВ“ 14 одборника и „УЗДРЖАН“ нико,
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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, (9 одборника није гласало) , те да је са 14 гласова „ЗА“ усвојен сљедећи
ДНЕВНИ РЕД
1. Разматрање и усвајање Извода из записника са 13. редовне, 2. Тематске и 14. редовне
сједнице Скупштине општине Нови Град
2. Нацрт Ребаланса буџета Општине Нови Град за 2022. годину
3. Извјештај о раду Начелника општине и Општинске управе општине Нови Град у 2021.
години
4. Извјештај о реализацији Стратегије интегрисаног развоја за 2021.годину
5. Приједлог Одлуке о начину и условима јавне продаје земљишта у државној својини у
к.о. Нови Град
6. Приједлог Одлуке о додјели пословне просторије на кориштење Удружењу
незадовољних бораца Одбрамбено-отаџбинског рата Нови Град
7. План имплементације Стратегије развоја за 2022.годину
8. Информација о реализацији Програма инвестиционих улагања општине Нови Град за
2021.годину
9. Информација о судским споровима и процјени исхода судских спорова за 2021.годину
10. Информација о евиденцији имовине општине Нови Град за 2021.годину
11. Информација о броју, стању и одржавању сеоских водовода и сеоских гробаља на
подручју општине Нови Град за 2021.годину
12. Разрјешење в.д. директора Јавне установе „Културно-образовни центар Нови Град“
Нови Град
13. Именовање директора Јавне установе „Културно-образовни центар Нови Град“ Нови
Град
14. „Актуелни час“
ТАЧКА 1.
Разматрање и усвајање Извода из записника са 13. редовне, 2. Тематске и 14. редовне
сједнице Скупштине општине Нови Град
Записници су достављени уз материјале.
Предсједник СО-е је отворио расправу.
У расправи су учествовали одборници Мирко Згоњанин, Миланко Михајилица и Зоран
Кукавица.
Предсједник СО-е је дао на гласање Извод из записника са 13. редовне сједнице СО-е
Нови Град, након чега је констатовао да је за Извод из записника гласало „ЗА“ 14 одборника
„ПРОТИВ“ нико, „УЗДРЖАН“ нико, (9 одборника није гласало), те да је са 14 гласова „ЗА“
усвојен Извод из записника са 13. редовне сједнице СО-е Нови Град, без примједби и
до н е с е н је
ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Извод из записника са 13. редовне сједнице Скупштине општине Нови
Град одржане дана 06.06, 07.06, 15.06, 16.06, 21.06, 29.06, 30.06. и 14.07.2022.
године, без примједби.
2. Извод из записника из тачке 1 и тонски снимак, у прилогу, чине 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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Предсједник СО-е је дао на гласање Извод из записника са 2. Тематске сједнице СО-е
Нови Град, након чега је констатовао да је за Извод из записника гласало „ЗА“ 14 одборника
„ПРОТИВ“ нико, „УЗДРЖАН“ нико, (9 одборника није гласало), те да је са 14 гласова „ЗА“
усвојен Извод из записника са 2. Тематске сједнице СО-е Нови Град, без примједби и
до н е с е н је
ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Извод из записника са 2. Тематске сједнице Скупштине општине Нови
Град одржане дана 07.07.2022. године, без примједби.
2. Извод из записника из тачке 1 и тонски снимак, 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 дао на гласање Извод из записника са 14. редовне сједнице СО-е
Нови Град, након чега је констатовао да је за Извод из записника гласало „ЗА“ 14 одборника
„ПРОТИВ“ нико, „УЗДРЖАН“ нико, (9 одборника није гласало), те да је са 14 гласова „ЗА“
усвојен Извод из записника са 14. редовне сједнице СО-е Нови Град, без примједби и
до н е с е н је
ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Извод из записника са 14. редовне сједнице Скупштине општине Нови
Град одржане дана 22.08.2022. године, без примједби.
2. Извод из записника из тачке 1 и тонски снимак, 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 уз консултације са предсједницима КО предложио да се 15.
редовна сједница Скупштине oпштине прекине у 13,30 часова и настави 06.09.2022. године
(УТОРАК) са почетком у 09,00 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 15. редовне сједнице Скупштине општине закаже за 06.09.2022.године
(УТОРАК) са почетком у 09,00 часова гласало „ЗА“, 14 одборника „ПРОТИВ“ нико ,
„УЗДРЖАН“ нико (9 одборника није гласало).

ЗАПИСНИЧАР
Драгана Згоњанин,с.р.

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

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Зоран Кукавица, дипл.екон.с.р.
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ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА
СА НАСТАВКА 15. РЕДОВНЕ СЈЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ НОВИ ГРАД
одржане 06.09.2022.године са почетком у 09,00 часова
Сједницу је сазвао и њоме предсједавао, Зоран Кукавица, предсједник Скупштине
општине Нови Град.
Сједници је присуствовало 22 одборника
Сједници нису присуствовали одборници: Вања Бајић, Филип Егељић, Рајко Живковић,Мирко
Згоњанин и Зоран Кутлија, који су оправдали одсуство.
Поред одборника сједници су присуствовали: Милева Богић, секретар СО-е;
Мирослав Дрљача, начелник општине; Ненад Дрљача, шеф Кабинета начелника општине;
начелници Одјељења: Далибор Личина, начелник Одјељења за буџет и финансије (уводничар
за тачку 2), Слађана Вукоман Ољача, шеф Одсјека за буџет и финансије, Младен Јањетовић ,
в.д.начелник Одјељења за друштвене дјелатности, Душка Ђурђевић, в.д. начелник Одјељења за
просторно уређење и стамбено-комуналне послове (уводничар за тачке 5,6,8,10 и 11), Весна
Ђукановић, шеф Одсјека за управљање развојем (уводничар за тачке 3,4 и7); Драгана Војновић,
испред Кабинета Начелника општине (уводничар за тачку 9).
Сједници је присутвовао представник средстава јавног информисања Лазо Ољача, ЈП
„Радио Нови Град“, Нови Град .
Предсједник СО-е је констатовао да сједници присуствује 22 одборника и да су се
стекли услови да скупштина може радити и наставити по дневном реду од тачке 2.
ТАЧКА 2.
Нацрт Ребаланса буџета Општине Нови Град за 2022. годину
Уводничар за ову тачку дневног реда био је Далибор Личина, начелник Одјељења за
буџет и финансије.
Предсједник СО-е , као члан Одбора за буџет и финансије је у име Одбора рекао да је
Одбор разматрао Нацрт Ребаланса буџета Општине Нови Град за 2022. годину , да није било
примједби и исти достављају Скупштини на разматрање и усвајање.
Предсједник СО-е је отворио расправу.
У расправи су учествовали одборници: Игор Таборин,Душан Гашић, Хасан Расавац,
Младен Шицар, Миланко Михајилица, Младен Шумар, Милан Вуковић и Мирослав Дрљача,
начелник општине.
Предсједник СО-е је одредио паузу од 10 минута ради смиривањатензија.
Миланко Михајилица је у име КО ПДП и НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ тражио паузу од
пола сата.
Миланко Михајилица је образложио тражење паузе.
Одборници: Игор Таборин, Миланко Михајилица и Душан Гашић су указали на повреде
Пословника о раду Скупштине општине, Игор Таборин на члан 82.став 4 и тражио изјашњење,
Миланко Михајилица на члан 109.став 3 али није тражио изјашњење и Душан Гашић на
чланове 82.став 4 и 109.став 3 и тражио изјашњење.
Предсједник СО-е је дао на гласање повреду Пословника члан 82. став 4 на коју је
указао одборник Игор Таборин, након чега је констатовао да је гласало „ЗА“ 7 одборника,
„ПРОТИВ“ 12, „УЗДРЖАН“ 1 одборник ,те је закључио да није било повреде Пословника о
раду, затим повреду Пословника члан 82. став 4 и 109. став 3 на коју је указао одборник
Душан Гашић, након чега је констатовао да је гласало „ЗА“, 8 одборника, „ПРОТИВ“ 14,
„УЗДРЖАН“ нико, те је закључио да није било повреде Пословника о раду.
Право на реплику искористили су одборици: Душан Гашић, Зоран Кукавица и Милан
Вуковић, а право на криви навод искористили су одборници: Игор Таборин, Душан Гашић,
Миланко Михајилица, Хасан Расавац, Милан Вуковић и Зоран Кукавица.
Појашњење на расправу и одговоре на постављена питања дали су Далибор Личина и
Мирослав Дрљача.
Предсједник СО-е је закључио расправу и исчитао Закључак о прихватању Нацрта
Ребаланса Буџета општине Нови Град за 2022. годину, те исти дао на гласање , након чега је
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констатовао да је за Закључак гласало „ЗА“ 14 одборника „ПРОТИВ“ нико, „УЗДРЖАН“ нико,
(7 одборника није гласало), те да је са 14 гласова „ЗА“ усвојен Закључак о прихватању Нацрта
Ребаланса Буџета општине Нови Град за 2022. годину и до н е с е н је
З А К Љ У Ч А К
о прихватању Нацрта Ребаланса Буџета општине Нови Град за 2022. годину
1. Прихвата се Нацрт Ребаланса Буџета општине Нови Град за 2022. годину и
упућује на јавну расправу, ради прибављања примједби, мишљења и
приједлога.
2. Нацрт Ребаланса Буџета општине Нови Град за 2022. годину објавиће се на
интернет страници Општине Нови Град: www.opstina-novigrad.com
3. Јавна расправа ће се спровести 09.09.2022. године (ПЕТАК) у 09:00 часова у
просторијама Културно-образовног центра Нови Град.
4. За организовање и спровођење јавне расправе задужује се начелник Општине, који се
истовремено обавезује да Скупштини општине уз приједлог Ребаланса Буџета општине
Нови Град за 2022. годину достави извјештај о резултатима јавне расправе.
5. Саставни дио овог закључка је Нацрт Ребаланса Буџета општине Нови Град за 2022.
годину .
6. Овај Закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику
општине Нови Град“.

Предсједник СО-е је уз консултације са предсједницима КО предложио да се 15.
редовна сједница Скупштине општине прекине у 14,40 часова и настави 13.09.2022. године
(УТОРАК) са почетком у 09,00 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 15. редовне сједнице Скупштине општине закаже за 13.09.2022.године
(УТОРАК) са почетком у 09,00 часова гласало „ЗА“, 14 одборника „ПРОТИВ“ нико ,
„УЗДРЖАН“ нико (7 одборника није гласало).

ЗАПИСНИЧАР
Драгана Згоњанин,с.р.

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

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Зоран Кукавица, дипл.екон.с.р.
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ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА
СА ДРУГОГ НАСТАВКА 15. РЕДОВНЕ СЈЕДНИЦЕ
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ НОВИ ГРАД
одржане 13.09.2022.године са почетком у 09,00 часова
Сједницу је сазвао и њоме предсједавао, Зоран Кукавица, предсједник Скупштине
општине Нови Град.
Сједници је присуствовало 26 одборника
Сједници нису присуствовали одборници Вања Бајић који je оправдаo одсуство.
Поред одборника сједници су присуствовали: Милева Богић, секретар СО-е; Мирослав
Дрљача, начелник општине; Ненад Дрљача, шеф Кабинета начелника општине; начелници
Одјељења: Далибор Личина, начелник Одјељења за буџет и финансије (уводничар за тачку 2),
Мирослава Пашић, начелник Одјељења за привреду и пољопривреду, Душка Ђурђевић, в.д.
начелник Одјељења за просторно уређење и стамбено-комуналне послове (уводничар за тачке
5,6,8,10 и 11), Младен Јањетовић, в.д.начелник Одјељења за друштвене дјелатности,Весна
Ђукановић, шеф Одсјека за управљање развојем (уводничар за тачке 3,4 и7).
Сједници је присутвовао представник средстава јавног информисања Лазо Ољача, ЈП
„Радио Нови Град“, Нови Град .
Предсједник СО-е је констатовао да сједници присуствује 25 одборника и да су се
стекли услови да скупштина може радити и наставити по дневном реду од тачке 3.
ТАЧКА 3.
Извјештај о раду Начелника општине и Општинске управе општине Нови Град у 2021.
години
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: Мирко Згоњанин, Хасан Расавац, Младен
Шумар, Душан Гашић, Игор Таборин, Миланко Михајилица, Зоран Кукавица, Милан Вуковић,
Соња Гојић, Мирко Шљокавица, Павле Агбаба и Мирослав Дрљача, начелник општине.
Право на реплику искористили су одборници: Мирко Згоњанин, Душан Гашић, Мира
Дрљача, Младен Шумар, Зоран Кукавица и Филип Егељић, а право на криви навод искористили
су одборници: Мирко Згоњанин, Душан Гашић, Игор Таборин, Хасан Расавац, Миланко
Михајилица, Зоран Кукавица, Соња Гојић, Филип Егељић и Павле Агбаба.
Миланко Михајилица је у име КО ПДП и НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ тражио паузу од
петнаест минута.
Миланко Михајилица је образложио тражење пауза.
Одборник Миланко Михајилица указао је на повреду Пословника о раду Скупштине
општине члан 82. и тражио изјашњење.
Предсједник СО-е је дао на гласање повреду Пословника члан 82. на коју је указао
одборник Миланко Михајилица, након чега је констатовао да је гласало „ЗА“ 10 одборника,
„ПРОТИВ“ 13, „УЗДРЖАН“ нико ,те је закључио да није било повреде Пословника о раду.
Миланко Михајилица је у име КО ПДП и НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ тражио два пута
паузу од петнаест минута.
Миланко Михајилица је образложио тражење пауза.
Предсједник СО-е је закључио расправу и дао на гласање Извјештај о раду Начелника општине
и Општинске управе општине Нови Град у 2021. години, након чега је констатовао да је за
Извјештај гласало „ЗА“ 14 одборника, „ПРОТИВ“ нико, „УЗДРЖАН“ нико (6 одборника није
гласало) те да је са 14 гласова „ЗА“ усвојен Извјештај о пословању и обрачуну ЈП „Радио Нови
Град“ Нови Град и до н е с е н је
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ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Извјештај о раду Начелника општине и Општинске управе општине Нови
Град у 2021. години.
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“.
Предсједник СО-е је одредио паузу од петнаест минута како би се обавиле
консултације са предсједницима КО о прекиду и наставку сједнице и предложио да се 15.
редовна сједница Скупштине општине прекине у 14,20 часова и настави 20.09.2022. године
(УТОРАК) са почетком у 09,00 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 15. редовне сједнице Скупштине општине закаже за 20.09.2022.године
(УТОРАК) са почетком у 09,00 часова гласало „ЗА“15 одборника „ПРОТИВ“ нико ,
„УЗДРЖАН“ нико (5 одборника није гласало).

ЗАПИСНИЧАР
Драгана Згоњанин,с.р.

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

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Зоран Кукавица, дипл.екон.с.р.
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ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА
СА ТРЕЋЕГ НАСТАВКА 15. РЕДОВНЕ СЈЕДНИЦЕ
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ НОВИ ГРАД
одржане 20.09.2022.године са почетком у 09,00 часова
Сједницу је сазвао и њоме предсједавао, Зоран Кукавица, предсједник Скупштине
општине Нови Град.
Сједници је присуствовало 23 одборника
Сједници нису присуствовали одборници: Младен Шумар, Младен Шицар, Мирко
Згоњанин и Павле Агбаба који су оправдали одсуство.
Поред одборника сједници су присуствовали: Милева Богић, секретар СО-е; Мирослав
Дрљача, начелник општине; Ненад Дрљача, шеф Кабинета начелника општине; начелници
Одјељења: Далибор Личина, начелник Одјељења за буџет и финансије ,Мирослава Пашић,
начелник Одјељења за привреду и пољопривреду, Душка Ђурђевић, в.д. начелник Одјељења за
просторно уређење и стамбено-комуналне послове (уводничар за тачке 5,6,8,10 и 11), Весна
Ђукановић, шеф Одсјека за управљање развојем (уводничар за тачке 3,4 и 7).
Сједници је присутвовао представник средстава јавног информисања Лазо Ољача, ЈП
„Радио Нови Град“, Нови Град .
Предсједник СО-е је констатовао да сједници присуствује 23 одборника и да су се
стекли услови да скупштина може радити и наставити по дневном реду од тачке 4.
ТАЧКА 4.
Извјештај о реализацији Стратегије интегрисаног развоја за 2021. годину
Уводничар за ову тачку дневног реда била је Весна Ђукановић, шеф Одсјека за
управљање развојем.
Предсједник СО је отворио расправу.
У расправи су учествовали одборници: Душан Гашић, Хасан Расавац, Миланко
Михајилица, Мира Дрљача, Филип Егељић, Дамир Шевић и Игор Таборин и Мирослав Дрљача,
начелник општине.
Право на реплику искористили су одборници : Душан Гашић, Хасан Расавац, Миланко
Михајилица, Зоран Кукавица и Дамир Шевић, а право на криви навод искористили су
одборници, Хасан Расавац, Душан Гашић, Миланко Михајилица и Игор Таборин.
Одборник Миланко Михајилица указао је на повреду Пословника о раду Скупштине
општине члан 82.и члан 109. став 3. и тражио изјашњење.
Предсједник СО-е је дао на гласање повреде Пословника на које је указао одборник
Миланко Михајилица и то члан 82. Пословника након чега је констатовао да је гласало „ЗА“ 7
одборника, „ПРОТИВ“ 14, „УЗДРЖАН“ нико ,те је закључио да није било повреде Пословника
и члана 109. став 3. након чега је констатовао да је гласало „ЗА“ 7 одборника, „ПРОТИВ“ 14,
„УЗДРЖАН“ нико ,те је закључио да није било повреде Пословника о раду.
Предсједник СО-е је одредио паузу од по 15 минута .
Предсједник СО-е је прекинуо рад сједнице због тога што није било кворума и
наставак сједнице заказао за 04.10.2022. године у 9,00 часова.

ЗАПИСНИЧАР
Драгана Згоњанин,с.р.

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

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Зоран Кукавица, дипл.екон.с.р.
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ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА
СА ЧЕТВРТОГ НАСТАВКА 15. РЕДОВНЕ СЈЕДНИЦЕ
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ НОВИ ГРАД
одржане 04.10.2022.године са почетком у 09,00 часова
Сједницу је сазвао и њоме предсједавао, Зоран Кукавица, предсједник Скупштине
општине Нови Град.
Сједници је присуствовало 25 одборника.
Сједници нису присуствовали одборници: Вања Бајић и Мирко Згоњанин који су
оправдали одсуство.
Поред одборника сједници су присуствовали: Милева Богић, секретар СО-е; Мирослав
Дрљача, начелник општине; Ненад Дрљача, шеф Кабинета начелника општине; начелници
Одјељења: Мирослава Пашић, начелник Одјељења за привреду и пољопривреду, Душка
Ђурђевић, в.д. начелник Одјељења за просторно уређење и стамбено-комуналне послове
(уводничар за тачке 5,6,8,10 и 11), Младен Јањетовић, в.д. начелник Одјељења за друштвене
дјелатности; Весна Ђукановић, шеф Одсјека за управљање развојем (уводничар за тачке 3,4 и7);
Драгана Војновић, испред Кабинета Начелника општине (уводничар за тачку 9).
Сједници је присутвовао представник средстава јавног информисања Зора Савић,
новинар ЈП „Радио Нови Град“, Нови Град .
Предсједник СО-е је констатовао да сједници присуствује 25 одборника и да су се
стекли услови да скупштина може радити и наставити по дневном реду од тачке 4.
ТАЧКА 4.
Извјештај о реализацији Стратегије интегрисаног развоја за 2021. годину НАСТАВАК
Како је на трећем наставку сједнице вођена расправа о овој тачки дневног реда
предсједник СО-е је закључио расправу и дао на гласање Извјештај о реализацији Стратегије
интегрисаног развоја за 2021. годину, након чега је констатовао да је за Извјештај гласало „ЗА“
15 одборника „ПРОТИВ“ нико, „УЗДРЖАН“ нико (10 одборника није гласало) те да је са 15
гласова „ЗА“ усвојен Извјештај о реализацији Стратегије интегрисаног развоја за 2021. годину
и
д о н е с е н јe
ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Извјештај о реализацији Стратегије интегрисаног развоја 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“.
ТАЧКА 5.
Приједлог Одлуке о начину и условима јавне продаје земљишта у државној својини у к.о.
Нови Град
Уводничар за ову тачку дневног реда била је Душка Ђурђевић, в.д. начелник Одјељења
за просторно уређење и стамбено-комуналне послове.
Соња Гојић, предсједник Одбора за прописе рекла је да је Одбор разматрао приједлог
Одлуке о начину и условима јавне продаје земљишта у државној својини у к.о. Нови Град и
није било примједби и исту достављају Скупштини на разматрање и усвајање.
Предсједник СО-е је отворио расправу.
Како расправе није било предсједник СО-е је дао на гласање приједлог Одлуке о начину
и условима јавне продаје земљишта у државној својини у к.о. Нови Град, након чега је
констатовао да је за Одлуку гласало „ЗА“ 15 одборника „ПРОТИВ“ нико, „УЗДРЖАН“ нико
(10 одборника није гласало) те да је са 15 гласова „ЗА“ усвојена Одлука о начину и условима
јавне продаје земљишта у државној својини у к.о. Нови Град и д о н е с е н је
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ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Одлука о начину и условима јавне продаје земљишта у државној својини у
к.о. Нови Град.
2. Одлука ће се објавити у „Службеном гласнику општине Нови Град“.
3. Закључак ступа на снагу даном доношења.
ТАЧКА 6.
Приједлог Одлуке о додјели пословне просторије на кориштење Удружењу незадовољних
бораца Одбрамбено-отаџбинског рата
Уводничар за ову тачку дневног реда била је Душка Ђурђевић, в.д. начелник Одјељења
за просторно уређење и стамбено-комуналне послове.
Предсједник СО-е је отворио расправу.
У расправи су учествовали одборници: Младен Шумар, Миланко Михајилица и Павле
Агбаба и Мирослав Дрљача ,начелник општине.
Младен Шумар je тражио паузу у име КО СДС- СРС у трајању од петнаест минута.
Младен Шумар je образложио тражење паузе, ради консултација са Удружењем
незадовољних бораца везано за додјелу предложене просторије, која је неусловна, да они
немају средства за адаптацију и предлажу да им се да на кориштење пословна просторија у
улици Карађорђа Петровића број 82 .
Право на реплику и криви навод начелнику општине је искористио одборник Младен
Шумар .
Владана Дакић је тражила паузу од пет минута у име КО СНСД у трајању од пет
минута ради консултација, везаних за ову тачку дневног реда.
Одборник Младен Шумар је предложио да се повуче ова тачка са дневног ради
усаглашавања .
Начелник општине је као овлаштени предлагач повукао„Приједлог Одлуке о додјели
пословне просторије на кориштење Удружењу незадовољних бораца Одбрамбено-отаџбинског
рата“ са дневног реда.
Предсједник СО-е је констатовао да је тачка Приједлог Одлуке о додјели пословне
просторије на кориштење Удружењу незадовољних бораца повучена са дневног реда.
ТАЧКА 7.
План имплементације Стратегије развоја 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: Миланко Михајилица, Мира Дрљача, Душан
Гашић, Филип Егељић и Дамир Шевић и Мирослав Дрљача, начелник општине.
Право на реплику искористили су одборници: Миланко Михајилица, Филип Егељић,
Зоран Кукавица, а право на криви навод искористили су одборници: Дамир Шевић, Душан
Гашић, Миланко Михајилица, Павле Агбаба и Филип Егељић.
Мирослав Дрљача дао је појашњење на расправу.
Филип Егељић је тражио паузу у име КО СДС-СРС у трајању од пола сата за ручак.
Предсједник СО-е је послије паузе закључио расправу и дао на гласање План
имплементације Стратегије развоја за 2022. годину, након чега је констатовао да је за План
гласало „ЗА“ 15 одборника „ПРОТИВ“ нико, „УЗДРЖАН“ нико (6 одборника није гласало) те
да је са 15 гласова „ЗА“ усвојен План имплементације Стратегије развоја за 2022. годину и
д о н е с е н је
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ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се План имплементације Стратегије развоја за 2022. годину.
2. План 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 8.
Информација о реализацији Програма инвестиционих улагања општине Нови Град за
2021. годину
Уводничар за ову тачку дневног реда била је Душка Ђурђевић, в.д. начелник Одјељења
за просторно уређење и стамбено-комуналне послове.
Предсједник СО-е је отворио расправу.
У расправи су учествовали одборници: Миланко Михајилица, Душан Гашић, Хасан
Расавац, Милан Вуковић, Дамир Шевић и Мирослав Дрљача, начелник општине.
Право на реплику је искористио одборник Младен Шицар а право на криви навод су
искористии одборници: Миланко Михајилица, Мира Дрљача, Хасан Расавац и Павле Агбаба.
Миланко Михајилица је тражио паузу у име КО ПДП и НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА у
трајању од десет минута коју је образложио Хасан Расавац замјеник предсједника КО.
Предсједник СО-е је закључио расправу и дао на гласање Информацију о реализацији
Програма инвестиционих улагања општине Нови Град за 2021. годину, након чега је
констатовао да је за Информацију гласало „ЗА“ 14 одборника, „ПРОТИВ“ нико, “УЗДРЖАН“
нико
(5 одборника није гласало), те је Информација о реализацији Програма инвестиционих
улагања 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 реализацији Програма инвестиционих улагања 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 9.
Информација о судским споровима и процјени исхода судских спорова за 2021. годину
Уводничар за ову тачку дневног реда била је Драгана Војновић, испред Кабинета
Начелника општине Нови Град.
Предсједник СО-е је отворио расправу.
У расправи је учествовао одборник Душан Гашић.
Предсједник СО-е је закључио расправу и дао на гласање Информацију о судским
споровима и процјени исхода судских спорова за 2021. годину, након чега је констатовао да је
за Информацију гласало „ЗА“ 14 одборника, „ПРОТИВ“ нико, “УЗДРЖАН“ нико (4 одборника
нису гласала), те је Информација о судским споровима и процјени исхода судских спорова за
2021. годину усвојена са 14 гласова „ЗА“ и д о н е с е н је
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ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Информација о судским споровима и процјени исхода судских спорова 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 10.
Информација о евиденцији имовине општине Нови Град за 2021. годину
Уводничар за ову тачку дневног реда била је Душка Ђурђевић, в.д. начелник Одјељења
за просторно уређење и стамбено-комуналне послове.
Предсједник СО-е је отворио расправу.
У расправи су учествовали одборници: Душан Гашић, Филип Егељић, Павле Агбаба и
Мирослав Дрљача., начелник општине.
Право на реплику искористили су одборници: Филип Егељић, Душан Гашић, Дамир
Шевић и Зоран Кукавица, а право на криви навод одборник Филип Егељић
Предсједник СО-е је закључио расправу и дао на гласање Информацију о евиденцији
имовине општине Нови Град за 2021. годину, након чега је констатовао да је за Информацију
гласало „ЗА“ 15 одборника, „ПРОТИВ“ нико, “УЗДРЖАН“ нико (4 одборника нису гласала),
те је Информација о евиденцији имовине 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 евиденцији имовине 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 11.
Информација о броју, стању и одржавању сеоских водовода и сеоских гробаља на
подручју општине Нови Град за 2021. годину
Уводничар за ову тачку дневног реда била је Душка Ђурђевић, в.д. начелник Одјељења
за просторно уређење и стамбено-комуналне послове.
Предсједник СО-е је отворио расправу.
У расправи су учествовали одборници: Душан Гашић, Селим Екић, Зоран Кукавица и
Павле Агбаба.
Право на реплику искористио је одборник Душан Гашић.
Предсједник СО-е је закључио расправу и дао на гласање Информацију о броју, стању
и одржавању сеоских водовода и сеоских гробаља на подручју општине Нови Град за 2021.
годину, након чега је констатовао да је за Информацију гласало „ЗА“ 15 одборника, „ПРОТИВ“
нико, “УЗДРЖАН“ нико (3 одборника нису гласала), те је Информација о броју, стању и
одржавању сеоских водовода и сеоских гробаља на подручју општине Нови Град за 2021.
годину усвојена са 15 гласова „ЗА“ и д о н е с е н је
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ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Информација о броју, стању и одржавању сеоских водовода и сеоских
гробаља 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 12.
Разрјешење в.д. директора Јавне установе „Културно-образовни центар Нови Град“ Нови
Град
Милана Тодић, замјеник предсједника Комисије за избор и именовање, је у име
Комисије предложила да се Дражен Бабић, проф.разредне настав, разрјеши вршиоца дужности
директора Јавне установе „Културно-образовни центар Нови Град“ Нови Град због истека
периода на који је именован.
Предсједник СО-е је отворио расправу.
Како расправе није било предсједник СО-е је дао на гласање приједлог Комисије за
избор и именовање да се Дражен Бабић проф.разредне наставе разрјеши вршиоца дужности
директора Јавне установе „Културно-образовни центар Нови Град“ Нови Град због истека
периода на који је именован, након чега је констатовао да је приједлог Комисије усвојен са 15
гласова „ЗА“, „ПРОТИВ“ нико,“УЗДРЖАН“ нико (3 одборника нису гласала) и д о н е с е н о
је
РЈЕШЕЊЕ
о разрјешењу вршиоца дужности директора
Јавне установе „Културно-образовни центар Нови Град“ Нови Град
1. Дражен Бабић, проф.разредне наставе из Новог Града, разрјешава се вршиоца
дужности директора Јавне установе „Културно-образовни центар Нови Град“ Нови Град, због
истека периода на који је именован.
2. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном гласнику
општине Нови Град”.
ТАЧКА 13.
Именовање директора Јавне установе „Културно-образовни центар Нови Град“ Нови
Град
Милана Тодић, замјеник предсједника Комисије за избор и именовање је у име
Комисије за избор и именовање, предложила да се Дражен Бабић проф.разредне наставе
,именује за директора Јавне установе „Културно-образовни центар Нови Град“ Нови Град
након проведене конкурсне процедуре.
Предсједник СО-е је отворио расправу.
Како расправе није било предсједник СО-е је дао на гласање приједлог Комисије за
избор и именовање да се Дражен Бабић проф.разредне наставе именује за директора Јавне
установе „Културно-образовни центар Нови Град“ Нови Град након проведене конкурсне
процедуре и констатовао да је приједлог Комисије усвојен са 15 гласова „ЗА“, „ПРОТИВ“
нико, “УЗДРЖАН“ нико (3 одборника нису гласала) и д о н е с е н о је
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РЈЕШЕЊЕ
о именовању директора Јавне установе
„Културно-образовни центар Нови Град“ Нови Град
1. Дражен Бабић, проф.разредне наставе из Новог Града, именује се за директора Јавне
установе „Културно-образовни центар Нови Град“ Нови Град, након проведене конкурсне
процедуре.
2. Именовање се врши на период од 4 (четири) године.
3. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном гласнику
општине Нови Град”.
ТАЧКА 14.
„Актуелни час“
1. Владана Дакић, СНСД, поставила је Начелнику општине једно питање које гласи:
1.„Грађани насеља Цапраг питају када ће се ријешити квар на уличној расвјети у њиховом
насељу?“
2. Јована Дрљача, СНСД, поставила је једно питање Начелнику општине које гласи:
1.„Постоји молба грађана да се у улици Иве Андрића 18 постави лежећи полицајац врши већа
полицијска контрола на том подручју. Грађани су се жалили да возачи прилично брзо возе, чак
су уочени и трактори без сигнализације и неисправна возила. То је пут који је повезан са путем
што се спушта од болнице. највећа забринутост је изражена због великог броја дјеце која се
играју на том подручју. Надају се да ће Начелник уважити ови молбу.“
3. Душан Гашић, ПДП, поставио је два питања Начелнику општине која гласе:
1.„Када ће бити уведен алко-тест у Општини?“
2.„Када ће грађани МЗ Блатна сазнати шта се десило у „Јапри“-експлозија?“
4. Филип Егељић, СРС, поставио је једно питање Одсјеку за инспекцијске послове и
комуналну полицију:
1.„У Новом Граду, у самом центру града појавио се проблем паса луталица који угрожавају
безбједност грађана. Овим путем позивам надлежне службе да ријеше овај проблем и да на
адекватан начин удоме псе луталице. Кад можемо очекивати рјешење овог проблема?“
5. Зоран Кутлија, СДС, поставио је Начленику општине једно питање које гласи:
1.„Родитељи дјеце која похађају школу „Вук Караџић“ питају када ће бити замјењена столарија
на школи?“
6. Милан Жујић, СНСД, поставио је Начелнику општине два питања која гласе:
1.„Када се може очекивати завршетак радова и крпљење ударних рупа у МЗ Сводна?“
2.„Уређење тротоара и пјешачке стазе у улици Добриле Грубор која иде поред ОШ „Свети
Сава“ и спаја се са насељем Ограде?“
7. Игор Таборин, ПДП, поставио је Начелнику општине једно питање које гласи:
1.„Мјештани насељеног мјеста Туњица данима се жале на излаз канализације и фекалних
материја са Лонџе. Непријатан мирис и опасност од заразе је велика те мјештани траже хитну
интервенцију Општинске управе. Питање је када ће се то питање ријешити?“
Начелник општине одговорио је на питања одборника.
Предсједник СО-е је закључио четврти наставак 15. редовне сједнице у 16,00 часова.
Напомена: Саставни дио овог Извода из записника је тонски снимак са 15. редовне сједнице
Скупштине одржане: 05.09.,06.09.,13.09.,20.09.,04.10.2022.године
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