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Дискутовање без добијене ријечи од стране
предсједавајућег,
- Упадање у ријеч или добацивање дискутанту
који има ријеч,
- Коришћење непримјерених и непристојних
ријечи и израза,
- Инсистирање на темама које нису на дневном
реду,
- Коришћење мобилног телефона током сједница
Савјета,
- Неизвршавање обавеза преузетих за рачун
Савјета,
- Дискусија са политичком садржином и
порукама.
У случају непримјереног понашања, предсједавајући ће
члана Савјета опоменути, а у поновљеном случају
удаљити са сједнице.
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V ПРЕСТАНАК СТАТУСА ЧЛАНА САВЈЕТА
Члан 13.
Савјет може предложити разрјешење члана Савјета у
сљедећим ситуацијама:
- Уколико више од три пута неоправдано
изостане са сједница Савјета,
- Уколико одбије да напусти засједање
Савјета на захтјев предсједавајућег, а у
случају непримјереног понашања,
- Уколико у јавним наступима својим
понашањем и поступцима нарушава углед и
ауторитет Савјета,
- Уколико на политичким скуповима наступи
као члан Савјета или даје изјаве у његово
име.
VI ЗАПИСНИК О РАДУ
Члан 14.
О раду сједнице Савјета води се записник у који се уносе
основни подаци о раду сједнице, приједлози изнијети на
сједници у вези питања која се разматрају, те закључци и
мишљења усвојени на сједници.
Записник потписује предсједавајући Савјета.
Члан 15.
Записник се доставља члановима Савјета ради усвајања.
Записник се усваја на наредној сједници, као прва тачка
дневног реда.
Усвојени записник се доставља Начелнику општине.
Члан 16.
Ступањем на снагу овог пословника престаје да важи
Пословник о раду Привредног савјета општине Нови
Град („Службени гласник Општине Нови Град“, број
9/16).
Члан 17.
Овај пословник ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Општине Нови
Град”.

22.

158/

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи
Републике Српске („Службени гласник Републике
Српске“, бр. 97/16), члана 66. и члана 83. став 3. Статута
општине Нови Град („Службени гласник општине Нови
Град“, бр. 2/17), Начелник општине Нови Град,
доноси
ПРАВИЛНИК
О ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА О ПОДСТИЦАЈИМА У
ПОЉОПРИВРЕДНОЈ ПРОИЗВОДЊИ НА
ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ НОВИ ГРАД У 2018.
ГОДИНИ
Члан 1.
У Правилнику о подстицајима у пољопривредној
производњи на подручју општине Нови Град у 2018.
години („Службени гласник општине Нови Град“, бр.
06/18) у члану 2., став 6., тачка а) у подтачки 2. након
рјечи „захтјва“ додају се ријечи „или малопродајни рачун
уз потписану и овјерену фактуру која гласи на име
подносиоца захтјева,“
Члан 2.
У члану 13., став 3. у тачки 2. након ријечи „жица“
додају се ријечи „систем за наводњавање,“
Члан 3.
У члану 19., став 1. ријечи „2.500,00 КМ“ замјењује
се ријечима „1.000,00 КМ.“, а у ставу 2., тачка 1. након
„и“ додаје се „/или“.
Члан 4.
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине Нови
Град“.
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