На основу члана члана 39. став 2. тачка 26. Закона о локалној самоуправи (''Службени
гласник Републике Српске'' број 97/16), члана 52. став 2. тачка 26. Статута oпштине Нови Град
(''Службени гласник општине Нови Град'' број 2/17), те члана 121. став 1. Пословника о раду
Скупштине општине Нови Град (''Службени гласник општине Нови Град'' број 4/17),
Скупштина општине Нови Град, на својој 12.редовној сједници одржаној 26.10.2017. године,
донијела је

ОДЛУКУ
о измјенaма Пословника о раду Скупштине општине Нови Град
I
У Пословнику о раду Скупштине општине Нови Град (''Службени гласник општине
Нови Град'' број 4/17), члан 65. мијења се и гласи:
‘’Члан 65.
(1) Одбор за развој спорта и физичке културе има седам чланова.
(2) Предсједник, замјеник предсједника и један члан Одбора за развој спорта и
физичке културе бирају се из реда одборника Скупштине, а четири члана бирају се из
реда спољних стручних сарадника у области спорта.
(3) Одбор за развој спорта и физичке културе:
1) разматра приједлоге и даје мишљење Скупштини о организацији спорта на
нивоу Општине, као и кориштење спортских објеката и терена,
2) разматра приједлоге и даје мишљења о одржавању спортских манифестација од
значаја за Општину и Републику Српску који се финансирају средствима из
буџета Општине,
3) успоставља спортску сарадњу са другим Општинама у Републици Српској и
шире,
4) успоставља сарадњу са спортским организацијама, савезима, установама и
институцијама у области спорта и физичке културе,
5) даје мишљење на годишњи календар спортских манифестација, које се
финансирају из буџета Општине,
6) даје мишљење на приједлог одлуке о додјели финансијских средстава
предвиђених буџетом Општине за спортске колективе,
7) обавља и друге послове из области спорта у складу са одлукама и закључцима
Скупштине.''

II
Члан 66. мијења се и гласи:
‘’Члан 66.
(1) Одбор за културу, образовање и информисање има пет чланова.
(2) Предсједник, замјеник предсједника и један члан Одбора за културу, образовање и
информисање бирају се из реда одборника Скупштине, а два члана бирају се из реда
спољних стручних сарадника у области културе, образовања и информисања.
(3) Одбор за културу, образовање и информисање:
1) разматра приједлоге и даје мишљење Скупштини о организовању и одржавању
манифестација у области културе од интереса за Општину,
2) предлаже Скупштини оснивање институција из области културе, образовања и
информисања од значаја за Општину,
3) остварује сарадњу са институцијама у области културе, образовања и
информисања у Општини, Републици Српској и шире,

4) даје приједлоге и мишљење Скупштини општине у вези са финансирањем из
буџета Општине институција и манифестација из области културе, образовања и
информисања,
5) даје мишљење на годишњи календар културних манифестација на подручју
Општине које се финансирају из буџета Општине,
6) обавља и друге послове из ове области. У складу са одлукама и закључцима
Скупштине.''
III
Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном гласнику
општине Нови Град''.
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