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--------------------------------------------------------------------------  
34/ 

На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) и 
члана 52. Статута општине Нови Град („Службени 
гласник општине Нови Град“, број 2/17), Скупштина 
општине Нови Град, на 17. редовној сједници, одржаној 
28.02.2018. године, донијела је 
 

О Д Л У К У 
О ОСНИВАЊУ ПРИВРЕДНОГ САВЈЕТА 

ОПШТИНЕ НОВИ ГРАД 
 
I 
 

Овом одлуком оснива се Привредни савјет општине 
Нови Град (у даљем тексту: Привредни савјет). 
 

II 
 

Привредни савјет је савјетодавно тијело које даје 
мишљења, препоруке и покреће иницијативе о питањима 
која се односе на стање и развој привреде и предлаже 
мјере за унапређење локалног пословног окружења. 
 

III 
 

Основни задатак Привредног савјета је да обезбјеђује 
и унапређује јавно-приватни дијалог кроз непосредну 
сарадњу општинских органа, Начелника општине и 
привредних субјеката. 
 

IV 
 

Задатак из претходног члана Привредни савјет ће 
остваривати кроз реализацију сљедећих активности: 
 

1. вршење повезивања и координације између 
привредних субјеката и локалне самоуправе; 

2. доношење закључака, препорука и мишљења 
од важности за унапређење пословне климе 
у локалној заједници и обавјештавање о 
истима Начелника општине и Скупштину 

општине, са приједлогом одговарајућих 
мјера из надлежности тих органа; 

3. учествовање у изради стратегија и других 
аката којима се дефинишу циљеви и мјере 
унапређења локалног економског развоја; 

4. покретање иницијатива за унапређење 
пословног амбијента и отклањање 
административних баријера; 

5. праћење и учествовање у активностима на 
промовисању привредних потенцијала 
општине; 

6. давање приједлога за унапређење рада 
Општинске управе општине, јавних 
предузећа, установа, организација и служби 
чији је оснивач Општина Нови Град, ради 
побољшања услова за привређивање у 
општини; 

7. разматрање и других питања која обухватају 
мјере и активности за стварање бољих 
услова за привређивање. 

 

V 
 

Чланове Привредног савјета именује Начелник  
општине посебним рјешењем. 

За чланове Привредног савјета именују се 
представници привредних субјеката регистрованих на 
подручју општине Нови Град, који се баве одређеном 
привредном дјелатношћу (производном, занатско-
предузетничком, пољопривредном, финансијском, 
услужном и др.) и представници Општинске управе 
општине Нови Град. 

Чланови Привредног савјета биће изабрани на основу 
критеријума које ће посебним актом уредити Начелник 
општине. 
 

VI 
 

У раду Привредног савјета могу учествовати и 
представници других органа, организација, установа и 
привредних субјеката (образовне, здравствене и 
социјалне установе, инспекцијски органи, удружења и 
др.) када се разматрају питања из њихове надлежности 
или дјелокруга рада. 
 

VII 
 

Чланови Привредног савјета не могу остваривати 
право на накнаду за свој рад. 
 

VIII 
 

Начелник општине је по функцији предсједник 
Привредног савјета. 

Привредни савјет ће на својој првој сједници из реда 
представника привредних субјеката именовати 
потпредсједника Привредног савјета. 
 

IX 
 

Стручне и административне послове за потребе 
Привредног савјета обављаће Одјељење за привреду и 
пољопривреду Општинске управе општине Нови Град. 

 

X 
 

Привредни савјет ће својим актом ближе уредити 
начин рада. 

Ljiljana
Highlight
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XI 

 

Начелник општине ће у року од 30 дана од ступања на 
снагу ове одлуке именовати чланове Привредног савјета 
и донијети акте из своје надлежности. 
 

XII 
 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику општине Нови 
Град“. 
 
Број: 02-022-25/18                   ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум: 28.фебруар 2018.год.   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  
Нови Град                                      Мирко Згоњанин, с.р. 
--------------------------------------------------------------------------  
35/ 

На основу члана 251. Закона о основама безбједности 
саобраћаја на путевима у Босни и Херцеговини 
(„Службени гласник Босне и Херцеговине“, број 06/06, 
75/06, 44/07, 84/09, 48/10, 18/13 и 8/17), члана 10. став 2. 
Закона о безбједности саобраћаја на путевима Републике 
Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 
63/11), члана 39. Закона о локалној самоуправи 
Републике Српске („Службени гласник Републике 
Српске“, број 97/16), члана 52. Статута општине Нови 
Град („Службени гласник општине Нови Град“, број 
2/17), Скупштина општине Нови Град, на 17. редовној 
сједници, одржаној 28.02.2018. године, донијела је 
 

О Д Л У К У 
О ИМЕНОВАЊУ САВЈЕТА ЗА БЕЗБЈЕДНОСТ 

САОБРАЋАЈАНА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ  
НОВИ ГРАД 

 

I 
 

Скупштина општине Нови Град именује Савјет за 
безбједност саобраћаја на подручју општине Нови Град у 
саставу: 
 

1. Мирослав Дрљача – предсједник; 
2. Зоран Мијатовић – замјеник; 
3. Синиша Шљокавица – члан; 
4. Данка Бундало Трнинић – члан; 
5. Љуба Балтић - члан; 
6. Душан Ступар – члан; 
7. Слободан Личина – члан; 
8. Никола Рађеновић – члан; 
9. Саша Вукоман – члан; 
10. Миодраг Зорић – члан; 
11. Милан Стојаковић – члан; 
12. Борис Елчија – члан; 
13. Марио Црнковић – члан. 

 

II 
 

Задаци Савјета су: 
 

1. Разматрање питања из области безбједности 
саобраћаја; 

2. Предлагање мјера за унапређење безбједности 
саобраћаја; 

3. Давање мишљења на стратешке документе; 
4. Иницирање доношења и учествовање у изради 

законских и других аката; 

5. Давање мишљења на програме, планове рада и 
извјештаје надлежних органа управе Општине у 
области саобраћаја и  

6. Остваривање и подстицање координације и 
сарадње између надлежних органа управе 
општине и општинских субјеката безбједности 
саобраћаја као што су полиција, ауто – мото 
друштво, школе, дом здравља, станице 
техничког прегледа, ауто школе, предузећа која 
врше одржавање путева и слично. 

7. Остваривање и подстицање координације и 
сарадње између надлежних органа управе 
општине и републичких субјеката безбједности 
саобраћаја као што су Агенција за безбједност 
саобраћаја, Саобраћајни факултет и Жељезнице 
РС. 

 

III 
 

Мандат чланова Савјета по функцији почиње 
именовањем на функцију и траје до истека функције. 

Мандат независних чланова Савјета траје четири 
године и може се обновити. 
 

IV 
 

 Даном ступања на снагу ове Одлуке ставља се ван 
снаге Одлука о именовању савјета за безбједност 
саобраћаја на подручју општине Нови Град („Службени 
гласник општине Нови Град“, број 10/17 и 11/17). 
 

V 
 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику општине Нови 
Град“. 
 
Број: 02-022-33/18                   ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум: 28.фебруар 2018.год.   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  
Нови Град                                      Мирко Згоњанин, с.р. 
--------------------------------------------------------------------------  
36/ 

На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број  97/16), 
члана 52. Статута oпштине Нови Град („Службени 
гласник oпштине Нови Град“, број 2/17), те члана 121. 
Пословника о раду Скупштине oпштине Нови Град 
(„Службени гласник oпштине Нови Град“, број 4/17, 
11/17), Скупштина oпштине Нови Град, на 17. редовној 
сједници, одржаној 28.02.2018. године, донијела је  
 

О Д Л У К У 
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСТАВНИКА ОДБОРНИКА 

СКУПШТИНЕ OПШТИНЕ НОВИ ГРАД У 
КООРДИНАЦИНОМ ТИМУ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА 

КАПИТАЛНИХ ИНВЕСТИЦИЈА ЗА ПЕРИОД  
2018 – 2021. ГОДИНА 

 
I 
 

За чланове Координационог тима за израду Плана 
капиталних инвестиција за период 2018 – 2021. година 
испред одборника Скупштине oпштине Нови Град 
именују се: 
 
 




