РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА НОВИ ГРАД
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Стручна служба СО-е
Број: 02-013-48/18
Датум: 29.11.2018. године

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА
СА 25. РЕДОВНЕ СЈЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ НОВИ ГРАД
Двадесетпета редовна сједница Скупштине општине Нови Град је одржана 29.11.2018.
године са почетком у 9,00 часова у сали број 5 Oпштине Нови Град.
Сједници су присуствовала 23 одборника.
Сједници нису присуствовали одборници: Селим Екић, Един Шупуковић и Миленко
Вејновић.
Поред одборника сједници су присуствовали: Мирослав Дрљача, начелник општине;
Бојан Лукач, замјеник начелника општине; Милева Богић, секретар СО-е; начелници одјељења:
Слађана Вукоман Ољача (уводничар за тачке 3, 4 и 5), Зоран Мијатовић (уводничар за тачке
6,7,8, 9,10,12, 13,18 и 20), Дамир Шевић (уводничар за тачке 15 и 16), Боривој Јапунџа; Мирко
Ковачевић, испред Одјељења за буџет и финансије; Љубан Кнежевић, испред Одјељења за
општу управу; Миранда Балтић, предсједник Тима за борбу против дроге, алкохола и пушења;
Сенад Братић, посланик Народне скупштине РС и Зора Савић, новинар „Радио Нови Град“Нови
Град.
Сједницом је предсједавао Мирко Згоњанин, предсједник СО-е, који је отворио 25.
редовну сједницу Скупштине општине Нови Град, констатовао да сједници присуствују 23
одборника, предложио дневни ред који су одборници добили у писаној форми и отворио
расправу.
У расправи је учествовао Мирослав Дрљача, начелник општине, који је кao овлашћени
предлагач предложио допуну дневног реда са једном тачком: Приједлог Одлуке о именовању
представника Скупштине општине Нови Град из реда одборника у Комисији за провођење
Јавног конкурса за утврђивање статуса удружења од интереса за општину Нови Град и
предложио да се уврсти под редним број 11 дневног реда за 25. редовну сједницу СО-е.
Предсједник СО-е је закључио расправу, дао на гласање приједлог за допуну дневног
реда, констатовао је да је допуна дневног реда усвојена са 23 гласа ЗА (једногласно).
Дневни ред са допуном је усвојен са 23 гласа ЗА (једногласно) након чега је констатовао
да је усвојен сљедећи
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ДНЕВНИ РЕД
Разматрање и усвајање Извода из записника са 24. редовне сједнице Скупштине
општине Нови Град
„Актуелни час“
Приједлог Одлуке о усвајању Ребаланса буџета општине Нови Град за 2018. годину
Приједлог Одлуке о измјени Одлуке о извршењу буџета општине Нови Град за 2018.
годину
Нацрт буџета општине Нови Град за 2019. године
Приједлог Одлуке о продаји непосредном погодбом земљишта у државној својини у
катастарској општини Нови Град
Приједлог Одлуке о начину и условима јавне продаје пословног простора у својини
општине Нови Град
Приједлог Одлуке о куповини земљишта у к.о. Нови Град
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9. Приједлог Одлуке о усвајању Просторног плана општине Нови Град
10. Приједлог Одлуке о именовању Савјета плана ради праћења израде Регулационог плана
„Центар“ Нови Град
11. Приједлог Одлуке о именовању представника Скупштине општине Нови Град из реда
одборника у Комисији за провођење Јавног конкурса за утврђивање статуса удружења
од интереса за општину Нови Град
12. Приједлог Одлуке о измјени Одлуке о куповини земљишта у к.о. Добрљин
13. Приједлог Одлуке о измјенама и допунама Одлуке о дугорочном кредитном задужењу
14. Приједлог Програма рада Тима за борбу против дроге, алкохола и пушења за 2019.
годину
15. Приједлог Програма утрошка средстава добијених од посебних водних накнада у 2018.
години
16. Приједлог измјена Програма утрошка средстава добијених од накнада за коришћење
шума у приватној својини у 2018. години
17. Приједлог измјена Програма утрошка средстава добијених од накнада за експлоатацију
шумских сортимената у 2018. години
18. Приједлог измјена и допуна Програма обављања комуналних дјелатности заједничке
комуналне потрошње на јавним површинама на подручју општине Нови Град за 2018.
годину
19. Приједлог измјена и допуна Плана одржавања, заштите, реконструкције и изградње
локалних путева и улица на подручју општине Нови Град за 2018. годину
20. Информација о стању у области комуналне проблематике на подручју општине
Нови Град (01.10.2017.-30.09.2018. године)
21. Информација о стању и газдовању шумама на подручју општине
ТАЧКА 1.
Разматрање и усвајање Извода из записника са 24. редовне сједнице Скупштине општине
Нови Град
Предсједник СО-е је отворио расправу.
Како расправе није било предсједник СО-е је закључио расправу и дао на гласање Извод
из записника са 24. редовне сједнице СО-е Нови Град, након чега је констатовао да је Извод из
записника са 24. редовне сједнице СО-е Нови Град усвојен са 23 гласа ЗА (једногласно) и
донесен
ЗАКЉУЧАК
о усвајању Извода из записника са 24. редовне сједнице
Скупштине општине Нови Град
I
Усваја се Извод из записника са 24. редовне сједнице Скупштине општине Нови Град,
одржане 01.11.2018.године, без примједби.
II
Извод из записника из тачке I, у прилогу, чини саставни дио овог закључка.
III
Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном
гласнику општине Нови Град“.
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ТАЧКА 2.
„Актуелни час“
1. Слободан Станић, СДС, поставио је једно питање Начелику општине, које гласи:
„Мјештани насеља Витасовци и Петковац питају када ће се извршити поправка висећег моста
који спаја ова два насеља, који је јако оштећен и тренутно није за употребу. Мјештани су
присиљени да комуникацију између два насељена мјеста врше заобилазним путевима преко
Благај Ријеке и Сводне. Уједно мјештани насеља Витасоваца апелују да се изврши санација на
путу кроз то насеље јер је препун рупа и није могуће да се тим путем нормално одвија
саобраћај.“
2. Жељко Вуковић, СП и самостални одборници, поставио је једно питање Начелнику
општине које гласи:
„Да ли постоји нека контрола или надзорни органи да обиђу путеве које су радили из фирме
„Приједорпутеви“а.д. да се види шта су урадили, јер их плаћамо. На неколико мјеста пут није
одрађен како треба па да се виде ти пропусти?“
3. Бојана Тадић, СП и самостални одброници, поставила је Начелнику општине два питања
која гласе:
„Мјештани села Мала и Велика Рујишка питају шта се чека са започетим послом на замјени
нисконапонских стубова који су стари преко 50 година и у веома су лошем стању што доводи
до честог нестанка електричне енергије, чим је вјетровито или су падавине, а знало се догодити
да струје нестане и до 40 пута у току дана.“
„Мјештани насеља Витасовци питају да ли се планира санација моста Петковац-Витасовци, као
и дио пута Благај-Витасовци-Радомировац који је у веома лошем стању?“
4. Маринко Костадиновић, ПДП, поставио је Начелнику општине два питање која гласе:
„Прво питање долази од мјештана из села Доњег Водичева и ширег подручја које гравитира
Водичеву. Да ли се може изнаћи могућност да се изради заштитна ограда на дијелу пута
Бујићи-Љешљани код моста на прелазу преко ријеке Стрижне према Кнежевићима? Тај
проблем постоји одавно, чак имамо и један смртни случај услијед слијетања с тог моста, као и
10-15 слијетања без посљедица? И на мосту према Жуљевици нема ограде односно рукохвата.“
„На старој цести за Добрљин је започета санација ударних рупа, рупе су ископане и то тако
стоји већ мјесец дана па ме занима када ће то бити завршено? “
ТАЧКА 3.
Приједлог Одлуке о усвајању Ребаланса буџета општине Нови Град за 2018. годину
Уводничар за ову тачку дневног реда била је Слађана Вукоман Ољача, начелница
Одјељења за буџет и финансије.
Предсједник СО-е је отворио расправу.
Милан Вуковић, предсједник Одбора за буџет и финансије, испред Одбора, је рекао да је
Одбор разматрао Одлуку о усвајању Ребаланса буџета општине Нови Град за 2018. годину и да
чланови Одбора нису имали примједби те да једногласно предлажу да се Приједлог Одлуке о
усвајању Ребаланса буџета општине Нови Град за 2018. годину упути Скупштини на
разматрање и усвајање.
У расправи су учествовали одборници Слободан Станић, Зоран Мршић и Милан
Вуковић.
Одговоре на постављена питања су дали Слађана Вукоман Ољача и Мирослав Дрљача.
Предсједник СО-е је закључио расправу и дао на гласање Приједлог Одлуке о усвајању
Ребаланса буџета општине Нови Град за 2018. годину након чега је констатовао да је Одлука
усвојен са 21 гласова ЗА, против –, а 2 одборника су била УЗДРЖАНА и потребном
скупштинском већином је д о н е с е н
ЗАКЉУЧАК
о усвајању Одлуке о усвајању Ребаланса
буџета општине Нови Град за 2018. годину
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1. Усваја се Одлука о усвајању Ребаланса буџета општине Нови Град за 2018. годину.
2. Одлука ће се објавити у „Службеном гласнику општине Нови Град“.
3. Закључак ступа на снагу даном доношења
ТАЧКА 4.
Приједлог Одлуке о измјени Одлуке о извршењу буџета општине Нови Град за 2018.
годину
Уводничар за ову тачку дневног реда била је Слађана Вукоман Ољача, начелница Одјељења за
буџет и финансије.
Предсједник СО-е је отворио расправу.
Како расправе није било предсједник СО-е је закључио расправу и дао на гласање
Приједлог Одлуке о измјени Одлуке о извршењу буџета општине Нови Град за 2018. годину.
За Одлуку је гласао 21 одборник, против –, а 2 одборника су била УЗДРЖАНА, након
чега је констатовао да је потребном скупштинском већином Одлука усвојена и д о н е с е н
ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Одлука о измјенама Одлуке о извршењу буџета општине Нови Град за
2018. годину.
2. Одлука ће се објавити у „Службеном гласнику општине Нови Град“.
3. Закључак ступа на снагу даном доношења.
ТАЧКА 5.
Нацрт буџета општине Нови Град за 2019. годину
Уводничар за ову тачку дневног реда била је Слађана Вукоман Ољача, начелница
Одјељења за буџет и финансије.
Предсједник СО-е је отворио расправу.
Милан Вуковић, предсједник Одбора за буџет и финансије, испред Одбора, је рекао да
је Одбор разматрао Нацрт буџета општине Нови Град за 2019. годину и да чланови Одбора
нису имали примједби те да једногласно предлажу да се нацрт буџета општине Нови Град за
2019. годину упути Скупштини на разматрање и усвајање.
У расправи су учествовали одборници: Слободан Станић, Милан Вуковић, Зоран
Мршић и Мира Лазић.
Одговоре на постављена питања дали су Слађана Вукоман Ољача и Мирослав Дрљача.
Предсједник СО-е је закључио расправу и дао на гласање Нацрт буџета општине Нови
Град за 2019. годину, исчитавањем Закључка, након чега је констатовао да је Закључак усвојен
са 18 гласова ЗА, против –, а 4 одборника су била УЗДРЖАНА и потребном скупштинском
већином је д о н е с е н
ЗАКЉУЧАК
о прихватању Нацрта
буџета општине Нови Град за 2019. годину
1. Прихвата се Нацрт буџета општине Нови Град за 2019. годину и упућује на јавну
расправу ради прибављања примједби, мишљења и приједлога.
2. Нацрт буџета општине Нови Град за 2019. годину, биће објављен на интернет
страници Општине: www.opstina-novigrad.com.
3. Јавна расправа ће се спровести у року од 7 дана.
4. За организовање и спровођење јавне расправе задужује се Одјељење за буџет и
финансије.
5. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у
„Службеном гласнику општине Нови Град“.
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ТАЧКА 6.
Приједлог Одлуке о продаји непосредном погодбом земљишта у државној својини у
катастарској општини Нови Град
Уводничар за ову тачку дневног реда био је Зоран Мијатовић, начелник Одјељења за
просторно уређење и стамбено комуналне послове.
Рајко Предојевић, предсједник Одбора за прописе, испред Одбора, је рекао да је Одбор
разматрао предложену Одлуку о продаји непосредном погодбом земљишта у државној својини
у катастарској општини Нови Град, да чланови нису имали примједби и да су констатовали да
је приједлог Одлуке усаглашен са законом и израђен у складу са Правилима за израду закона и
других прописа РС и једногласно предлажу да се приједлог Одлуке достави Скупштини на
разматрање и усвајање.
Предсједник СО-е је отворио расправу.
Како расправе није било предсједник СО-е је закључио расправу и дао на гласање
Приједлог Одлуке о продаји непосредном погодбом земљишта у државној својини у
катастарској општини Нови Град, након чега је констатовао да је Одлука усвојена са 23 гласова
ЗА (једногласно) и д о н е с е н
ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Одлука о продаји непосредном погодбом земљишта у државној својини у
катастарској општини Нови Град
2. Одлука ће се објавити у „Службеном гласнику општине Нови Град“.
3. Закључак ступа на снагу даном доношења.
ТАЧКА 7.
Приједлог Одлуке о начину и условима јавне продаје пословног простора у својини
општине Нови Град
Уводничар за ову тачку дневног реда био је Зоран Мијатовић, начелник Одјељења за
просторно уређење и стамбено комуналне послове.
Рајко Предојевић, предсједник Одбора за прописе, испред Одбора, је рекао да је Одбор
разматрао предложену Одлуку о начину и условима јавне продаје пословног простора у својини
општине Нови Град и једногласно предлажу да се приједлог Одлуке достави Скупштини на
разматрање и усвајање.
Предсједник СО-е је отворио расправу.
У расправи је учествовао одборник Слободан Станић.
Одговор на постављено питање дао је Мирослав Дрљача.
Предсједник СО-е је закључио расправу и дао на гласање Приједлог Одлуке о начину и
условима продаје пословног простора у својини општине Нови Град, након чега је констатовао
да је Одлука усвојена са 19 гласова ЗА, против- а 1 одборник је био УЗДРЖАН и да је
потребном скупштинском већином д о н е с е н
ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Одлука о начину и условима јавне продаје пословног простора у својини
општине Нови Град
2. Одлука ће се објавити у „Службеном гласнику општине Нови Град“.
3. Закључак ступа на снагу даном доношења
ТАЧКА 8.
Приједлог Одлуке о куповини земљишта у к.о. Нови Град
Уводничар за ову тачку дневног реда био је Зоран Мијатовић, начелник Одјељења за
просторно уређење и стамбено комуналне послове.
Рајко Предојевић, предсједник Одбора за прописе, испред Одбора, је рекао да је Одбор
разматрао предложену Одлуку о куповини земљишта у к.о. Нови Град, да чланови нису имали
примједби и да су констатовали да је приједлог Одлуке усаглашен са законом и израђен у
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складу са Правилима за израду закона и других прописа РС и једногласно предлажу да се
приједлог Одлуке достави Скупштини на разматрање и усвајање.
Предсједник СО-е је отворио расправу.
Како расправе није било предсједник СО-е је закључио расправу и дао на гласање
Приједлог Одлуке о куповини земљишта у к.о. Нови Град, након чега је констатовао да је
Одлука усвојена са 19 гласова ЗА (једногласно) и д о н е с е н
ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Одлука о куповини земљишта у к.о. Нови Град.
2. Одлука ће се објавити у „Службеном гласнику општине Нови Град“.
3. Закључак ступа на снагу даном доношења.
ТАЧКА 9.
Приједлог Одлуке о усвајању Просторног плана општине Нови Град
Уводничар за ову тачку дневног реда био је Зоран Мијатовић, начелник Одјељења за
просторно уређење и стамбено комуналне послове.
Рајко Предојевић, предсједник Одбора за прописе, испред Одбора, је рекао да је Одбор
разматрао предложену Одлуку о усвајању Просторног плана општине Нови Град, да чланови
нису имали примједби и да су констатовали да је приједлог Одлуке усаглашен са законом и
израђен у складу са Правилима за израду закона и других прописа РС и једногласно предлажу
да се приједлог Одлуке достави Скупштини на разматрање и усвајање.
Предсједник СО-е је отворио расправу.
Како није било расправе предсједник СО-е је закључио расправу и дао на гласање
Приједлог Одлуке о усвајању Просторног плана општине Нови Град, након чега је констатовао
да је Одлука усвојена са 19 гласова ЗА (једногласно) и д о н е с е н
ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Одлука о усвајању Просторног плана општине Нови Град
2. Одлука ће се објавити у „Службеном гласнику општине Нови Град“.
3. Закључак ступа на снагу даном доношења.
ТАЧКА 10.
Приједлог Одлуке о именовању Савјета плана ради праћења израде Регулационог плана
„Центар“ Нови Град
Уводничар за ову тачку дневног реда био је Зоран Мијатовић, начелник Одјељења за
просторно уређење и стамбено комуналне послове.
Рајко Предојевић, предсједник Одбора за прописе, испред Одбора, је рекао да је Одбор
разматрао предложену Одлуку о именовању Савјета плана ради праћења израде Регулационог
плана „Центар“ Нови Град, да чланови нису имали примједби и да су констатовали да је
приједлог Одлуке усаглашен са законом и израђен у складу са Правилима за израду закона и
других прописа РС и једногласно предлажу да се приједлог Одлуке достави Скупштини на
разматрање и усвајање.
Предсједник је отворио расправу.
У расправи је учествовао одборник Слободан Станић.
Предсједник СО-е је закључио расправу и дао на гласање Приједлог Одлуке именовању
Савјета плана ради праћења израде Регулационог плана „Центар“ Нови Град, након чега је
констатовао да је Одлука усвојена са 18 гласова ЗА , против - , а 2 одборника су била
УЗДРЖАНА и да је потребном скупштинском већином д о н е с е н

ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Одлука о именовању Савјета плана ради праћења израде Регулационог
плана „Центар“ Нови Град
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2. Одлука ће се објавити у „Службеном гласнику општине Нови Град“.
3. Закључак ступа на снагу даном доношења.
ТАЧКА 11.
Приједлог Одлуке о именовању представника Скупштине општине Нови Град из реда
одборника у Комисији за провођење Јавног конкурса за утврђивање статуса удружења од
интереса за општину Нови Град
За ову тачку дневног реда није било уводничара.
Предсједник СО-е је отворио расправу и позвао одборнике да предложе одборнике у
Комисији за провођење Јавног конкурса за утврђивање статуса удружења од интереса за
општину Нови Град.
Приједлози за представнике из реда одборник су:
1. Соња Гојић, испред Клуба одборника СНСД-а и
2. Рајко Предојевић, испред Клуба одборника ДНС-а.
Предсједник СО-е је након изношења приједлога дао на гласање исте, након чега је
констатовао да су приједлози: Соња Гојић и Рајко Предојевић усвојени са 19 гласова ЗА,
против –, а 1 одборник је био УЗДРЖАН и да је потребном скупштинском већином д о н е с е н
ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Одлука о именовању представника Скупштине општине Нови Град из
реда одборника у Комисији за провођење Јавног конкурса за утврђивање статуса
удружења од интереса за општину Нови Град
2. Одлука ће се објавити у „Службеном гласнику општине Нови Град
3. Закључак ступа на снагу даном доношења.
ТАЧКА 12.
Приједлог Одлуке о измјени Одлуке о куповини земљишта у к.о. Добрљин
Уводничар за ову тачку дневног реда био је Зоран Мијатовић, начелник Одјељења за
просторно уређење и стамбено комуналне послове.
Рајко Предојевић, предсједник Одбора за прописе, испред Одбора, је рекао да је Одбор
разматрао предложену Одлуку о измјени одлуке о куповини замљишта у к.о. Добрљин, да
чланови нису имали примједби и да су констатовали да је приједлог Одлуке усаглашен са
законом и израђен у складу са Правилима за израду закона и других прописа РС и једногласно
предлажу да се приједлог Одлуке достави Скупштини на разматрање и усвајање.
Предсједник СО-е је отворио расправу.
Како није било расправе предсједник СО-е је закључио расправу и дао на гласање
Приједлог Одлуке о измјени Одлуке о куповини земљишта у к.о. Добрљин, након чега је
констатовао да је Одлука усвојена са 15 гласова ЗА, против –, а 1 одборник је био УЗДРЖАН и
да је потребном скупштинском већином д о н е с е н
ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Одлука о измјени Одлуке о куповини замљишта у к.о. Добрљин
2. Одлука ће се објавити у „Службеном гласнику општине Нови Град“.
3. Закључак ступа на снагу даном доношења
ТАЧКА 13.
Приједлог Одлуке о измјенама и допунама Одлуке о дугорочном кредитном задужењу
Уводничар за ову тачку дневног реда био је Зоран Мијатовић, начелник Одјељења за
просторно уређење и стамбено комуналне послове.
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Милан Вуковић, предсједник Одбора за буџет и финансије, испред Одбора, је рекао да
је Одбор разматрао Приједлог Одлуке о измјенама и допунама Одлуке о дугорочном кредитном
задужењу и да чланови Одбора нису имали примједби те да једногласно предлажу да се
Приједлог Олдуке упути Скупштини на разматрање и усвајање
Предсједник је отворио расправу.
У расправи је учествовала одборница Сњежана Рајилић.
Предсједник СО-е је закључио расправу и дао на гласање Приједлог Одлуке о измјенама
и допунама Одлуке о дугорочном кредитном задужењу, након чега је констатовао да је Одлука
усвојена са 18 гласова ЗА, против - , а 1 одборник је био УЗДРЖАН и да је потребном
скупштинском већином је д о н е с е н
ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Одлука о измјенама и допунама Одлуке о дугорочном кредитном
задужењу
2. Одлука ће се објавити у „Службеном гласнику општине Нови Град“.
3. Закључак ступа на снагу даном доношења
ТАЧКА 14.
Приједлог Програма рада Тима за борбу против дроге, алкохола и пушења за 2019. годину
Уводничар за ову тачку дневног реда била је Миранда Балтић, предсједница Тима за
борбу против дроге, алкохола и пушења.
Предсједник је отворио расправу.
Како расправе није било предсједник СО-е је закључио расправу и дао на гласање
Приједлог Програма рада Тима за борбу против дроге, алкохола и пушења за 2019. годину,
након чега је констатовао да је Програм рада усвојен са 22 гласа ЗА (једногласно) и
донесен
ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Програм рада тима за борбу против дроге, алкохола и пушења за 2019.
годину.
2. Закључак ступа на снагу даном доношења.
ТАЧКА 15.
Приједлог Програма утрошка средстава добијених од посебних водних накнада у 2018.
години
Уводничар за ову тачку дневног реда био је Дамир Шевић, начелник Одјељења за
привреду и пољопривреду.
Предсједник је отворио расправу.
Како расправе није било предсједик је закључио расправу и дао на гласање Приједлог
Програма утрошка средстава добијених од посебних водних накнада, након чега је констатовао
да је Програм усвојен са 20 гласова ЗА, против-, а 3 одборника су била УЗДРЖАНА те је
потребном скупштинском већином д о н е с е н
ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Програм о утрошку средстава добијених од посебних водних накнада у
2018. години.
2. Програм ће се објавити у „Службеном гласнику општине Нови Град“.
3. Закључак ступа на снагу даном доношења.
ТАЧКА 16.
Приједлог измјена Програма утрошка средстава добијених од накнада за коришћење
шума у приватној својини у 2018. години
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Уводничар за ову тачку дневног реда био је Дамир Шевић, начелник Одјељења за
привреду и пољопривреду.
Предсједник је отворио расправу.
Како расправе није било предсједик је закључио расправу и дао на гласање Приједлог
измјена Програма утрошка средстава добијених од накнада за коришћење шума у приватној
својини у 2018. години, након чега је констатовао да је Програм усвојен са 18 гласова ЗА,
против-, а 5 одборника је било УЗДРЖАНО те је потребном скупштинском већином
донесен
ЗАКЉУЧАК
1. Усвајају се измјене Програма о утрошку средстава добијених од накнада за
коришћење шума у приватној својини у 2018. години
2. Програм ће се објавити у „Службеном гласнику општине Нови Град“.
3. Закључак ступа на снагу даном доношења.
ТАЧКА 17.
Приједлог измјена Програма утрошка средстава добијених од накнада за експлоатацију
шумских сортимената у 2018. години
За ову тачку дневног реда није било уводничара..
Предсједник је отворио расправу.
Како расправе није било предсједник је закључио расправу и дао на гласање Приједлог
измјена Програма утрошка средстава добијених од накнада за експлатацију шумских
сортимената у 2018. години, након чега је констатовао да је Програм усвојен са 18 гласова ЗА,
против-, а 5 одборника је било УЗДРЖАНО те је потребном скупштинском већином
донесен
ЗАКЉУЧАК
1. Усвајају се измјене Програма утрошка средстава добијених од накнада за
експлоатацију шумских сортиманата у 2018. години
2. Програм ће се објавити у „Службеном гласнику општине Нови Град“.
3. Закључак ступа на снагу даном доношења.
ТАЧКА 18.
Приједлог измјена и допуна Програма обављања комуналних дјелатности заједничке
комуналне потрошње на јавним површинама на подручју општине Нови Град за 2018.
годину
Уводничар за ову тачку дневног реда био је Зоран Мијатовић, начелник Одјељења за
просторно уређење и стамбено комуналне послове.
Предсједник је отворио расправу.
Како расправе није било предсједик је закључио расправу и дао на гласање Приједлог
измјена и допуна Програма обављања комуналних дјелатности заједничке комуналне
потрошње на јавним површинама на подручју општине Нови Град за 2018. годину, након чега
је констатовао да је Програм усвојен са 17 гласова ЗА, против-, а 5 одборника је било
УЗДРЖАНО те је потребном скупштинском већином д о н е с е н
ЗАКЉУЧАК
1. Усвајају се Измјене и допуне програма обављања комуналних дјелатности
заједничке комуналне потрошње на јавним површинама на подручју општине Нови
Град за 2018. годину.
2. Закључак ступа на снагу даном доношења.
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ТАЧКА 19.
Приједлог измјена и допуна Плана одржавања, заштите, реконструкције и изградње
локалних путева и улица на подручју општине Нови Град за 2018. годину
За ову тачку дневног реда није било уводничара, образложено је уз предходну тачку.
Предсједник је отворио расправу.
Како расправе није било предсједник је закључио расправу и дао на гласање Приједлог
измјена и допуна Плана одржавања, заштите, реконструкције и изградње локалних путева и
улица на подручју општине Нови Град за 2018. годину, након чега је констатовао да је Програм
усвојен са 18 гласова ЗА, против-, а 5 одборника је било УЗДРЖАНО те је потребном
скупштинском већином д о н е с е н
ЗАКЉУЧАК
1. Усвајају се Измјене и допуне Плана одржавања, заштите, реконструкције и
изградње локалних путева и улица на подручју општине Нови Град за 2018. годину.
2. Закључак ступа на снагу даном доношења.
ТАЧКА 20.
Информација о стању у области комуналне проблематике на подручју општине Нови
Град (01.10.2017.-30.09.2018. године)
Уводничар за ову тачку дневног реда био је Зоран Мијатовић, начелник Одјељења за
просторно уређење и стамбено комуналне послове.
Предсједник је отворио расправу.
У расправи су учествовали одборници Маринко Костадиновић и Зоран Мршић.
Појашњење одборницима дао је Мирослав Дрљача.
Предсједник СО-е је закључио расправу и дао на гласање Информацију о стању у
области комуналне проблематике на подручју општине Нови Град (01.10.2017.-30.09.2018.
године.), након чега је констатовао да је Информација усвојена са 19 гласова ЗА, против -, а 4
одборника је било УЗДРЖАНО те је потребном скупштинском већином д о н е с е н
ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Информација о стању у области комуналне проблематике на подручју
општине Нови Град (01.10.2017.-30.09.2018. године)
2. Закључак ступа на снагу даном доношења.
ТАЧКА 20.
Информација о стању и газдовању шумама на подручју општине Нови Град
Уводничар за ову тачку дневног реда био је Рајко Предојевић, управник ШУ Нови Град.
Предсједник је отворио расправу.
Како расправе није било предсједник СО-е је дао на гласање Информацију о стању и
газдовању шумама на подручју општине Нови Град, након чега је констатовао да је
Информација усвојена са 23 гласа ЗА (једногласно) и д о н е с е н
ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Информација о стању и газдовању шумама на подручју општине
Нови Град
2. Закључак ступа на снагу даном доношења.
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Како је дневни ред исцрпљен, предсједник СО-е Мирко Згоњанин је закључио 25.
редовну сједницу Скупштине општине Нови Град у 12,13 часова.

ЗАПИСНИЧАР

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

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Мирко Згоњанин, дипл.економ. с.р.

