
РЕПУБЈШКА СРПСКА  

ОПШ ТИНА НОВИ ГРАД  

Начелник опшгине 

Привредни савјет

Датум: 29.10.2018. године

3 А П И С Н И К
са 2. сједнице Привредног савјета општине Нови Град

Сједница је одржана дана 29.10.2018. године у сали бр. 5 Општинске управе општине 
Нови Град, с почетком у 12:00 часова.

Од чланова Привредног савјета присутни су: Мирослав Дрљача -  Начелник општине; 
Дамир Шевић -  Начелник Одјељења за привреду и пољопривреду; Игор Цветојевић -  РЈ 
„Електродистрибуција“ Нови Град; Младен Шицар -  КП „Водовод и канализација“ а.д. 
Нови Град; Драган Раљић -  КП "Комус" а.д. Нови Град; Мира ЈЈазић -  "Сана-Елвис" а.д. 
Сводна; Саво Стјепановић -  „Браћа Стјепановић“ д.о.о.; Дарко Сузић -  „Графоновум“ 
д.о.о.; Нада Нешковић-Раилић -  ПЗ "Агројапра" са п.о. Доњи Агићи; Гордана Вујановић
-  ЈУ Средњошколски центар "Ђуро Радмановић" Нови Град; Славко Плавшић -  
"Падрино-БП" д.о.о.; Дражен Гачић -  "Оасш ћћегсор" д.о.о; Борислав Радуљ -  "Маркет 
десетка" с.п..

Сједници нису присуствовали чланови: Раде Драча -  "Сотр-АзЈог" д.о.о.; Славица 
Вујановић -  „ Уникредит банка“ а.д. Бања ЈЈука; Мирко Сенић -  „Унаметал пласт“ 
д.о.о; Рефик Хусеинбашић -  „Сани глобал“ д.о.о. Бихаћ, ПЈ Нови Град; Дијана Петровић
-  ЗУ - Апоттеке „В Рћагш“; Миле Савановић -  „Саванели“ с.п.; Миле Гвозден -  
„Гвозден М“ д.о.о.; Душан Родић -  „Торш§ Тгас1е“ а.д..

Од представника Општинске управе општине Нови Град присутни су: Бојан Лукач -  
Замјеник Начелника општине; Душко Дамјанић -  Шеф Одсјека за привреду; Љиљана 
Граб -  Шеф Одсјека за локални економски развој и Јасна Кнежевић -  Виши стручни 
сарадник за анализу стања у сектору МСП-а, предузетничкој дјелатности и за 
информисање.

Сједницу је  отворио Начелник општине Мирослав Дрљача, поздравио све присутне и 
предложио сљедећи дневни ред:

1. Усвајање записника са претходне сједнице;
2. Извјештај о реализацији закључака са претходне сједнице;
3. Разматрање и усвајање измјена Пословника о раду Привредног савјета 

општине Нови Град;
4. Разматрање и давање мишљења на приједлог Правилника о условима и 

начину остваривања подстицајних средстава за самозапошљавање;
5. Разматрање и давање мишљења на Нацрт ребалнаса буџета Општине Нови 

Град за 2018. годину;
6. Информација о истраживању привредног сектора о условима пословања, 

доступности и квалитету комуналних услуга и потребама за радном снагом;
7. Остала питања.

Предложени дневни ред је  једногласно усвојен.



А Д - 1

Начелник општине и предсједник Савјета гдин Мирослав Дрљача је  дао записник са 
претходне сједнице на разматрање и отворио дискусију.
Како није било пријављених за дискусију по овој тачки дневног реда, записник је 
стављен на гласање.
Након пребројавања гласова констатовано је  да је  записник са претходне сједнице 
једногласно усвојен.

А Д - 2

Шеф Одсјека за привреду Душко Дамјанић је  информисао присутне о реализацији 
закључака са претходне сједнице Привредног савјета. Он је  истакао да по свим 
закључцима који су били донешени на првој сједници Привредног савјета није било 
задужења за општинску управу, осим по закључку о формирању Комисије за 
анализирање цијена комуналних услуга, која је  именована рјешењем Начелника 
општине број 01-052-387/18 дана 25.10.2018. године, те је  овим именовањем комисије 
овај закључак реализован.
Младен Шицар се укључио у дискусију по овој тачки дневнога реда и сугерисао да се, 
када су у питању цијене комуналних услуга, иде са изједначавањем цијена за све три 
категорије потрошача.
Начелник општине Мирослав Дрљача је  истакао да би изједначавање цијена комуналних 
услуга за све потрошаче довело до смањења цијена истих за привреду.

А Д - 3

Начелник општине Мирослав Дрљача је  појаснио присутнима разлоге за измјене 
Пословника о раду привредног савјета општине Нови Град. У складу са препорукама 
евалуатора у процесу сертификације општине са повољним пословним окружењем 
(БФЦ) урађене су измјене Пословника о раду Привредног савјета општине Нови Град. 
Пословник о раду Привредног савјета је  измјењен у дијелу који се односи на именовање 
чланова које се неће вршити на фиксан период већ је  регулисана могућност уласка и 
изласка чланства из овог тијела. У складу са новим Пословником стручне и 
административне послове за потребе Савјета, обављаће Одсјек за локални економски 
развој Општинске управе Општине Нови Град.

Није било пријављених за дискусију па се одмах прешло на усвајање измјењеног 
Пословника о раду Привредног савјета општине Нови Град.

Закључак

• Усваја се измјењен Пословник о раду Привредног савјета општине Нови Град.

Закључак је једногласно усвојен.

А Д - 4

Виши стручни сарадник у Одсјеку за привреду Јасна Кнежевић је  упознала присутне о 
приједлогу Правилника о условима и начину остваривања подстицајних средстава за 
самозапошљавање. Наведени Правилник је  израдило Одјељење за привреду и 
пољопривреду у сарадњи са Одсјеком за локални економски развој. У складу са 
одредбама Правилника право на подстицајна средства за самозапошљавање имају 
незапослена лица са пребивалиштем на подручју општине Нови Град која се воде на 
евиденцији Завода за запошљавање РС, Биро Нови Град, најмање 3 мјесеца прије 
расписивања јавног позива. Правилником су дефинисане двије групе подстицаја, и то: 
подстицаји за самозапошљавање лица у производним и занатско-производним
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дјелатностима и подстицаји за самозапошљавање лица у занатско-услужним 
дјелатностима. Подстицајна средства за самозапошљавање ће се додијелити 
незапосленим лицима за оправдане трошкове, а највише до 5.000,00 КМ по 
незапосленом лицу. Након објављивања Правилника у Службеном гласнику општине и 
његовог ступања на снагу услиједиће именовање Комисије за додјелу средстава, 
расписивање јавног позива, оцјењивање пристиглих пријава, сачичавање ранг листе и 
доношење Одлуке о расподјели средстава и додјела истих, те контрола и надзор над 
намјенским коришћењем подстицајних средстава за самозапошљавање.

Мира Лазић се укључила у дискусију и поставила питање да ли се планирају подстицаји 
за постојеће привредне субјекте. Начелник општине Мирослав Дрљача је  одговорио да 
ће у наредном периоду у сарадњи са вишим нивоима општина наставити подржавати 
привредне субјекте.

Славко Плавшић је  рекао да привредници имају проблема са проналажењем радника, да 
нема радне снаге и да се велики број радника који се воде на евидинцији Завода као 
пасивно незапослена лица ради остваривања других права.

Саво Стјепановић је  истакао да се стимулације додјељују на погрешан начин и да је 
боље рјешење додјела стимулација ретроактивно. Он је  такође навео да је  неопходно да 
се чешће разговара о проблемима привреде на локалном нивоу. Дарко Сузић је  истакао и 
проблем рада на црно.

Младен Шицар се осврнуо на рад Привредног савјета и предложио да се у наредном 
периоду у рад Привредног савјета укључи и предстваник ЗЗРС- Биро Нови Град. 
Начелник општине Мирослав Дрљача је  истакао да када је  у питању рад на црно треба 
да се појача инспекцијски надзор.

Након краће дискусије прешло се на давање мишљења о Правилнику о условима и 
начину остваривања подстицајних средстава за самозапошљавање.

Закључак

• Даје се позитивно мишљење на приједлог Правилника о условима и начину 
остваривања подстицајних средстава за самозапошљавање.

Закључак је  јеногласно усвојен.

А Д - 5

Начелник Одјељења за буцет и финансије Слађана Вукоман упознала је  присутне са 
Нацртом ребаланса буџета за 2018. годину. Она је  истакла да је  потреба за доношењем 
ребаланса за 2018. годину проистекла је  као посљедица реализације Одлуке СО-е, о 
кредитном задужењу у висини од 500.000,00 КМ, измјена у висини прихода планираних 
по основу пореских, непореских прихода, одобрених намјенских грантова, трансфера и 
примитака за нефинансисјку имовину те планирања утрошка неутрошених намјенских 
средстава из ранијих година. Укратко је  прошла кроз најзаначајније ставке у Ребалансу и 
образложила повећања односно смањења по одређеним позицијама.

Није било пријављених за дискусију по овој тачки дневног реда, па се прешло на давање 
мишљења о Нацрту ребаланса буџета Општине за 2018. г.

Закључак

• Даје се позитивно мишљење на Нацрт ребаланса буцета Општине Нови Град за 
2018. годину.

Закључак је  јеногласно усвојен.



А Д - 6

Шеф Одсјека за привреду Душко Дамјанић је  информисао присутне о истраживању 
привредног сектора о условима пословања, доступности и квалитету комуналних услуга 
и потребама за радном снагом. Наведено истраживање се у складу са захтјевима са 
процесом БФЦ сертификације проводи једном годишње и позвао је  све присутне да се 
укључе и попуне упитнике који ће им бити достављени путем е-маила или лично.

Гордана Вујановић се укључила у дискусију по овој тачки и истакла да је  извршено 
анкетирање укупно 203 ученика деветих разреда у основним школама на подручју 
општине Нови Град. Анкетирање је  обављено према упутству ресорног министарства, а 
циљ анкетирања је  увођење оних занимања у средњу школу за које су ученици исказали 
интересовање. Након краће дискусије Гордана је  истакла и да недостаје текстилаца на 
тржишту радне снаге али да нема заинтерсованих ученика за ово занимање. Такође, 
недостаје и стручњака за ЦНЦ машине али је  проблем јер  Средња школа нема услова за 
извођење практичне наставе. Средња школа у Новом Граду се углавном сусреће са 
проблемом извођења практичне наставе. Послодавци нису мотивисани за пријем 
ученика на праксу, а рјешење би могле да буду субвенције.

Мира Лазић је  истакла да су њени радници углавном задовољни личним примањима и 
условима рада па и нема већих проблема са радном снагом и одласком радника. Она је 
навела да би се преквалификацијом могао ријешити недостатак радника у одређеним 
занимањима.

Гордана Вујановић је  упознала присутне да је  новим Законом о средњошколском 
образовању омогућено средњим школама да врше преквалификацију, али тек након 
доношења подзаконских аката којима ће бити детаљно регулисано ово питање.

По овој тачки дневног реда више није било дискусије.

А Д - 7

По овој тачки дневног реда није било дискусије, те је  овим сједница закључена.

Сједницаје завршена у 13:40 часова.
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