РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА НОВИ ГРАД
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Стручна служба СО-е
Број: 02-013-52/18
Датум: 20.12.2018. године

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА
СА 26. РЕДОВНЕ СЈЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ НОВИ ГРАД
Двадесетшеста редовна сједница Скупштине општине Нови Град је одржана 20.12.2018.
године са почетком у 9,00 часова у сали број 5 Општине Нови Град.
Сједници је присуствовало 26 одборника.
Сједници није присуствовао одборник Един Шупуковић.
Поред одборника сједници су присуствовали: Мирослав Дрљача, начелник општине;
Бојан Лукач, замјеник начелника општине; Милева Богић, секретар СО-е; Селим Екић,
потпредсједник Скупштине општине (уводничар за тачку 17), начелници одјељења: Слађана
Вукоман ОЉача (уводничар за тачке 3,4 и 5), Зоран Мијатовић (уводничар за тачке
7,8,9,10,14,15,18 и 25), Дамир Шевић (уводничар за тачке 6,20,21,22,23 и 24); Валентина
Маринковић испред Одјељења за друштвене дјелатности (уводничар за тачке 19 и 26); Љубан
Кнежевић, испред Одјељења за општу управу; Вања Бајић, руководиоц РЈ
„Електродистрибуције“ Нови Град и Зора Савић, новинар „Радио Нови Град“ Нови Град.
Сједницом је предсједавао Мирко Згоњанин, предсједник СО-е, који је отворио 26.
редовну сједницу Скупштине општине Нови Град, констатовао да сједници присуствује 26
одборника, предложио дневни ред који су одборници добили у писаној форми и отворио
расправу.
У расправи је учествовао Мирослав Дрљача, начелник општине, који је као овлашћени
предлагач предложио измјену назива тачке 9, тако да умјесто Приједлога треба да стоји Нацрт
и која гласи: Нацрт Одлуке о комуналној такси и допуну дневног реда са једном тачком:
Приједлог Одлуке о измјени Одлуке о оснивању Привредног савјета општине Нови Град и
предложио да се уврсти под редним број 16 дневног реда за 26. редовну сједницу СО-е.
Предсједник СО-е је закључио расправу, дао на гласање приједлог за измјену и допуну
дневног реда, констатовао је да је измјена и допуна дневног реда усвојена са 26 гласова ЗА
(једногласно).
Дневни ред са допуном је усвојен са 26 гласова ЗА (једногласно) након чега је
констатовао да је усвојен сљедећи
ДНЕВНИ РЕД
1. Разматрање и усвајање Извода из записника са 25. редовне сједнице Скупштине
општине Нови Град
2. „Актуелни час“
3. Приједлог Одлуке о усвајању буџета општине Нови Град за 2019. годину
4. Приједлог Одлуке о извршењу буџета општине Нови Град за 2019. годину
5. Приједлог Одлуке о висини стопе пореза на непокретности на подручју општине Нови
Град за 2019. годину
6. Приједлог Одлуке о ослобађању плаћања пореза на непокретности за обављање
дефицитарне производно-занатске дјелатности на подручју општине Нови Град за 2019.
годину
7. Приједлог Одлуке о висини вриједности непокретности на подручју општине Нови Град
за потребе утврђивања пореза на непокретности у 2019. години
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8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Приједлог Одлуке о утврђивању основице за обрачун ренте за 2019. годину
Нацрт Одлуке о комуналним таксама
Приједлог Одлуке о комуналној накнади
Приједлог Одлуке о начину и условима јавне продаје земљишта у државној својини у
к.о. Водичево Доње
Приједлог Одлуке о утврђивању статуса удружења од интереса за општину Нови Град
Приједлог Одлуке о додјели пословне просторије на коришћење Организацији
старијешина Војске Републике Српске
Приједлог Одлуке о давању на управљање и коришћење дијела водоводне мреже у
насељу Бојишта (фаза ИИ) Комуналном предузећу „Водовод и канализација“а.д. из
Новог Града
Приједлог Одлуке о допунама Одлуке о уређењу простора и грађевинском земљишту
Приједлог Одлуке о измјени Одлуке о оснивању Привредног савјета општине Нови
Град
Приједлог Програма рада Скупштине општине Нови Град за 2019. годину
Приједлог Програма обављања комуналних дјелатности заједничке комуналне
потрошње на јавним површинама на подручју општине Нови Град за 2019. годину
Приједлог Програма рада спортских клубова и организација на подручју општине Нови
Град у 2019. години
Приједлог Програма утрошка средстава добијених од накнаде за експлоатацију
минералних сировина у 2019. години
Приједлог Програма утрошка средстава добијених од накнаде за експлоатацију
шумских сортимената у 2019. године
Приједлог Програма утрошка средстава добијених од накнаде за коришћење шума у
приватној својини у 2019. години
Приједлог програма утрошка средстава добијених од накнаде за промјене намјене
пољопривредног земљишта у грађевинско земљиште у 2019. години
Приједлог Програма утрошка средстава добијених од посебних водних накнада у 2019.
години
Приједлог Плана одржавања и заштите локалних и некатегорисаних путева и улица на
подручју општине Нови Град за 2019. годину
Приједлог Плана уписа у први разред средњих школа на подручју општине Нови Град:
a) ЈУ Гимназија „Петар Кочић“ Нови Град и
b) ЈУ Средњошколски центар „Ђуро Радмановић“Нови Град
Кадровска питања:
a) Разрјешење Предсједника Одбора за жалбе због подношења оставке
b) Именовање вршиоца дужности Предсједника Одбора за жалбе

ТАЧКА 1.
Разматрање и усвајање Извода из записника са 25. 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 25. редовне сједнице СО-е Нови Град, након чега је констатовао да је Извод из
записника са 25. редовне сједнице СО-е Нови Град усвојен са 26 гласова ЗА (једногласно) и
до н е с е н
ЗАКЉУЧАК
о усвајању Извода из записника са 25. редовне сједнице
Скупштине општине Нови Град
I
Усваја се Извод из записника са 25. редовне сједнице Скупштине општине Нови Град,
одржане 29.11.2018.године, без примједби.
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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“.
ТАЧКА 2.
„Актуелни час“
1. Сњежана Рајилић, СНСД, поставила је Начелнику општине два питања која гласе:
„Имамо информацију да ће у насељеном дијелу Пољавница у прољећној грађевинској сезони
бити изграђен тротоар па мјештане занима да ли постоји могућност да се у тај пројекат уграде
подземни каблови како би једног дана могли добити и јавну расвјету. Ако не идуће године,
онда у неком наредном периоду?“
„У селу Мала Новска Рујишка у изградњи је водовод. Било је проблема са извођењем радова, те
извођач није до краја завршио те радове. Када се очекује да ће ти радови бити завршени да би
грађани могли да се прикЉуче на водовод?“
2. Бојана Тадић, СП и самостални одборници, поставила је два питања, једно Начелнику
општине, а друго руководиоцу РЈ „Електродистрибуције“ Вањи Бајићу која гласе:
„Питање долази из МЗ ДобрЉин. Питање је постављено много пута. Тиче се крпања рупа на
старом магистралном путу Добрљин-Доње Водичево. Прије неколико дана дошло је до крпања
поменутих рупа али само дјелимично. И то што је урађено је лоше урађено па је услијед снијега
дошло до погоршања. Створиле су се нове рупе. Замолила бих колеге одборнике да се ангажују
и да се пошаље комисија на увид, јер је пут у лошијем стању него прије самог исјецања.“
„Питање постављам руководиоцу РЈ „Електродистрибуције“, господину Вањи Бајићу. У Малој
и Великој Рујишкој започети су послови на замјени нисконапонских стубова а који су стари
преко 50 година и у лошем су стању што доводи до честог нестанка електричне енергије. У
току дана када је јачи вјетар или киша зна доћи до прекида електричне енергије и по 30-40
пута, а што доводи до прегорјевања електро апарата. Велика штета се наноси становницима.
Такође у Рашћу треба поправити електро мрежу. Нешто је рађено али није завршено до краја.
Тај крај је мљекарски крај па им нестанак електричне енергије од неколико сати па и дана у
зимском периоду наноси велику штету.
Затим неопходно је измјештање високонапонске мреже од трафостанице Лазаревићи до
трафостанице Микелићи, радови на нисконапонској мрежи нису завршени у Пољавницама од
Вукота до гробља, гдје су постављене бандере али нису стављене у функцију-нема жица и
релација Лончине-Петићи, потребно је извршити мјерење напона и предузети потребне
активности да се то ријеши и не долази до честог нестанка електричне енергије.“
3. Миленко Вејновић, СНСД, поставио је два питања Начелнику општине која гласе:
„Питање се односи на висећи мост у Витасовцима, који повезује Витасовце и Петковац. Тај
мост је постао велики проблем. Преко њега свакодневно прелазе радници и ученици. Такође је
оштећен и пут узмеђу Витасоваца и Благаја. Предлажем да се за почетак тај пут санира да би
аутобус са ученицима могао несметано да превози ученике. То је неких 200 м пута, пропуст код
Томића и пуцање нагиба код Црнића. Бар да се санира колико толико.“
„Питање се односи на проблем напајања електричном енергијом у долини Јапре, Витасоваца и
Сводне. Ту има више привредних субјеката који имају пуно запослених те често остају без
напона. Дешава се да се по цијелу ноћ буде без електричне енергије. Што се тиче квалитета
напона, он је побољшан али долази до честог нестанка напона.“
4. Маринко Костадиновић, ПДП, поставио је два питања Начелнику општине, која гласе:
„Долази из села Доње Водичево. Питање је постаљено неколико пута. Везано је за
реконструкцију нисконапонске мреже са трафостанице Опачићи према Згоњанима и Вурунама
до Драге Обрадовића. Линија је у јако лошем стању, бандере само што се нису извалиле па ако
може да се то санира.
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Такође, у Жуљевици од гробља према цркви бандере и жице леже по дрвећу, грађани апелују да
се то ријеши.“
„Питање старо 7-8 година, још из мандата пријашње начелнице. Да ли постоји могућност да се
очисте одводни канали од магистралног пута према Уни јер усљед облиних падавина и
топљења снијега сва поља су под водом, како са горње тако и са доње стране цесте?“
5. Зоран Мршић, СРС РС, поставио је Начелнику општине два питања која гласе:
„Грађани насеља Лонџа питају да ли постоји могућност постављања огледала на споју пута који
иде из овог насеља и магистралног пута Костајница-Нови Град, код куће Ивановића, јер је
укључивање са тог пута веома непрегледно те би оно побољшало сигурност у саобраћају?“
„Да ли ће се коначно ставити у употребу сточна пијаца, јер она већ неколико година не ради
што ствара проблеме узгајивачима стоке?“
6. Селим Екић, СДА-СДП, поставио је Начелнику општине два питање која гласе:
„Чести нестанци електричне енергије на подручју од Прекосања-Буљука и читаве долине Јапре,
као и у приградском насељу Рога. Заиста ово је постао преозбиљан проблем ако кажем да
понекад и 15 пута у току дана дође до нестанка напајања што довољно говори о значају овог
проблема (већ постављено питање).
„Рјешевање проблема у улици Ослобођења фекалних вода које се излијевају по двориштима и
гаражама приликом већих падавина, и други проблем у насељу Рога неуређености корита
потока Рога који се налази свега неколико стотина метара од центра града.“
7. Жељко Вуковић, СП и самостални одборници, поставио је једно питање начелнику
општине које гласи:
„Питање је више молба. Да ли може да се на наредној сједници Скупштини општине достави
списак људи који су задужени за чишћење снијега на путевима и ко ће добити гориво за то,
пошто људи узимају гориво а снијег не чисте?“
8. Рајко Предојевић, ДНС, поставио је два питања Начелнику општине, која гласе:
„Познато је да се гради мост на Војскови у Раканима према Чађавици II, као и прилазни пут,
као трајно рјешење против поплава што је изузетно добро за ово мјесто. С обзиром да је за
вријеме градње сав саобраћај и кретања усмјерено алтернативним путем у Чађавицу од
Вујасина до Грубора, овај пут је доста оштећен те становници моле да се исти пут поправи, да
ли постоји та могућност?“
„Да ли ће се шта радити на спречавању од поплава у Радишићима а позната су нам искуства из
прољећа ове године?“
9. Мирко Вујановић, ДНС, поставио је једно питање Начелнику општине, које гласи:
„Како је у извођењу радова на уређењу потока Туњице дошло до оштећења асфалтног слоја
који је прије радова био у јако лошем стању, али исто тако дошло је не неким дијеловима до
промјене и проширења пута гдје је неопходно извршити корекције и дати праву функцију овом
фреквентном путу гдје за сат времена прође више возила него на неком другом асфалтном путу
за мјесец дана. Због тога грађани питају могу ли рачунати да када се буде доносио план
инвестиционих улагања за 2019. годину ова улица или пут Л-14 добију приоритет, а знајући да
је ова Мјесна заједница у 2018. години била заобиђена? “
У току „Актуелног часа“ руководиоц РЈ „Електродистрибуције“Нови Град, господин
Вања Бајић одговарао је на постављена питања одборника као и на питања која су раније
постаљена, а која се тичу напајања електричном енергијом.
На постављена питања одборника одговоре је дао Мирослав Дрљача, начелник општине
и није било коментара ни примједби на одговоре.
Предсједник СО-е је закључио „Актуелни час“.
ТАЧКА 3.
Приједлог Одлуке о усвајању 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.
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Милан Вуковић, предсједник Одбора за буџет и финансије, испред Одбора, је рекао да је
Одбор разматрао Одлуку о усвајању буџета општине Нови Град за 2019. годину и да чланови
Одбора нису имали примједби те да једногласно предлажу да се Приједлог Одлуке о усвајању
буџета општине Нови Град за 2019. годину упути Скупштини на разматрање и усвајање.
У расправи су учествовали одборници Зоран Мршић, Милан Вуковић и Слободан
Станић.
Одборник Зоран Мршић је уложио два Амандмана која је касније повукао.
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
буџета општине Нови Град за 2019. годину након чега је констатовао да је Одлука усвојена са
21 гласова ЗА, против –, а 5 одборника је било УЗДРЖАНО те је потребном скупштинском
већином је д о н е с е н
ЗАКЉУЧАК
о усвајању Одлуке о усвајању
Буџета општине Нови Град за 2019. годину
1. Усваја се Одлука о усвајању Буџета општине Нови Град за 2019. годину.
2. Одлука ће се објавити у „Службеном гласнику општине Нови Град“.
3. Закључак ступа на снагу даном доношења
ТАЧКА 4.
Приједлог Одлуке о извршењу 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.
Како расправе није било предсједник СО-е је закључио расправу и дао на гласање
Приједлог Одлуке о извршењу буџета општине Нови Град за 2019. годину, након чега је
констатовао да је Одлука усвојена са 20 гласова ЗА, против –, а 4 одборника су била
УЗДРЖАНА и потребном скупштинском већином д о н е с е н
ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Одлука о извршењу буџета општине Нови Град за 2019. годину.
2. Одлука ће се објавити у „Службеном гласнику општине Нови Град“.
3. Закључак ступа на снагу даном доношења.
ТАЧКА 5.
Приједлог Одлуке о висини стопе пореза на непокретности на подручју 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.
У расправи је учествовао одборник Слободан Станић.
Предсједник СО-е је закључио расправу и дао на гласање Приједлог Одлуке о висини
стопе пореза на непокретности на подручју општине Нови Град за 2019. годину након чега је
констатовао да је Одлука усвојена са 17 гласова ЗА, против –, а 4 одборника су била
УЗДРЖАНА и потребном скупштинском већином је д о н е с е н
ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Одлука о висини стопе пореза на непокретности на подручју општине
Нови Град за 2019. годину
2. Одлука ће се објавити у „Службеном гласнику општине Нови Град“.
3. Закључак ступа на снагу даном доношења
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ТАЧКА 6.
Приједлог Одлуке о ослобађању плаћања пореза на непокретности за обављање
дефицитарне производно-занатске дјелатности на подручју општине Нови Град за 2019.
годину
Уводничар за ову тачку дневног реда био је Дамир Шевић, начелник Одјељења за
привреду и пољопривреду.
Предсједник СО-е је отворио расправу.
У расправи је учествовала одборница Владана Дакић.
Одговор на постављено питање дао је Дамир Шевић.
Предсједник СО-е је закључио расправу и дао на гласање Приједлог Одлуке о
ослобађању плаћања пореза на непокретности за обављање дефицитарне производно-занатске
дјелатности на подручју општине Нови Град, након чега је констатовао да је Одлука усвојена
са 21 гласом ЗА (једногласно) и д о н е с е н
ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Одлука о ослобађању плаћања пореза на непокретности за обављање
дефицитарне производно-занатске дјелатности на подручју општине Нови Град за
2019. годину.
2. Одлука ће се објавити у „Службеном гласнику општине Нови Град“.
3. Закључак ступа на снагу даном доношења.
ТАЧКА 7.
Приједлог Одлуке о висини вриједности непокретности на подручју општине Нови Град
за потребе утврђивања пореза на непокретности у 2019. години
Уводничар за ову тачку дневног реда био је Зоран Мијатовић, начелник Одјељења за
просторно уређење и стамбено комуналне послове.
Предсједник СО-е је отворио расправу.
Како расправе није било предсједник СО-е је закључио расправу и дао на гласање
Приједлог Одлуке о висини вриједности непокретности на подручју општине Нови Град за
потребе утврђивања пореза на непокретности у 2019. години, након чега је констатовао да је
Одлука усвојена са 17 гласова ЗА, против- а 4 одборника су била УЗДРЖАНА и да је
потребном скупштинском већином д о н е с е н
ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Одлука о висини вриједности непокретности на подручју општине Нови
Град за потребе утврђивања пореза на непокретности у 2019. години.
2. Одлука ће се објавити у „Службеном гласнику општине Нови Град“.
3. Закључак ступа на снагу даном доношења
ТАЧКА 8.
Приједлог Одлуке о утврђивању основице за обрачун ренте у 2019. години
Уводничар за ову тачку дневног реда био је Зоран Мијатовић, начелник Одјељења за
просторно уређење и стамбено комуналне послове.
Предсједник СО-е је отворио расправу.
Како расправе није било предсједник СО-е је закључио расправу и дао на гласање
Приједлог Одлуке о утврђивању основице за обрачун ренте у 2019. години, након чега је
констатовао да је Одлука усвојена са 21 глас ЗА (једногласно) и д о н е с е н
ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Одлука о утврђивању основице за обрачун ренте за 2019. годину.
2. Одлука ће се објавити у „Службеном гласнику општине Нови Град“.
3. Закључак ступа на снагу даном доношења.
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ТАЧКА 9.
Нацрт Одлуке о комуналним таксама
Уводничар за ову тачку дневног реда био је Зоран Мијатовић, начелник Одјељења за
просторно уређење и стамбено комуналне послове.
Предсједник СО-е је отворио расправу.
У расправи су учествовали одборници: Владана Дакић и Слободан Станић.
Предсједник СО-е је закључио расправу и дао на гласање Нацрт Одлуке о комуналним
таксама, исчитавањем закључка о прихватању Нацрта Одлуке о комуналним таксама, након
чега је констатовао да је Закаучак усвојен са 18 гласова ЗА, против -, а 4 одборника су била
УЗДРЖАНА и да је потребном скупштинском већином д о н е с е н
ЗАКЉУЧАК
1. Прихвата се Нацрт Одлуке о комуналним таксама и упућује на јавну расправу, ради
прибављања примједби, мишљења и приједлога.
2. Нацрт Одлуке о комуналним таксама објавиће се на интернет страници
Општине Нови Град: www.опстина-новиград.цом
3. Јавна расправа ће се спровести у року од 7 дана.
4. За организовање и спровођење јавне расправе задужује се начелник Општине , који се
истовремено обавезује да Скупштини општине уз Приједлог Одлуке о комуналним
таксама достави извјештај о резултатима јавне расправе.
5. Саставни дио овог закључка је Нацрт Одлуке о комуналним таксама.
6. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у ''Службеном гласнику
општине Нови Град''.
ТАЧКА 10.
Приједлог Одлуке о комуналној накнади
Уводничар за ову тачку дневног реда био је Зоран Мијатовић, начелник Одјељења за
просторно уређење и стамбено комуналне послове.
Предсједник СО-е је отворио расправу.
Како расправе није било предсједник СО-е је закључио расправу и дао на гласање
Приједлог Одлуке о комуналној накнади, након чега је констатовао да је Одлука усвојена са 18
гласова ЗА , против - , а 4 одборника су била УЗДРЖАНА и да је потребном скупштинском
већином д о н е с е н
ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Одлука о комуналној накнади.
2. Одлука ће се објавити у „Службеном гласнику општине Нови Град“.
3. Закључак ступа на снагу даном доношења.
ТАЧКА 11.
Приједлог Одлуке о начину и условима јавне продаје замљишта у државној својини у к.о.
Водичево Доње
За ову тачку дневног реда није било уводничара.
Предсједник СО-е је отворио расправу.
У расправи су учествовали одборници: Бојана Тадић и Зоран Мршић.
Одговоре на постављена питања дао је Зоран Мијатовић.
Предсједник СО-е је закључио расправу и дао на гласање Приједлог Одлуке о начину и
условима јавне продаје земљишта у државној својини у к.о. Водичево Доње, након чега је
констатовао да је Одлука усвојена са 19 гласова ЗА, против - , а 2 одборника су била
УЗДРЖАНА и да је потребном скупштинском већином је д о н е с е н
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ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Одлука о начину и условима јавне продаје земљишта у државној својини у
к.о. Водичево Доње
2. Одлука ће се објавити у „Службеном гласнику општине Нови Град“.
3. Закључак ступа на снагу даном доношења.
ТАЧКА 12.
Приједлог Одлуке о утврђивању статуса удружења од интереса за општину Нови Град
За ову тачку дневног реда није било уводничара.
Предсједник СО-е је отворио расправу.
Како није било расправе предсједник СО-е је закључио расправу и дао на гласање
Приједлог Одлуке о утврђивању статуса удружења од интереса за општину Нови Град, након
чега је констатовао да је Одлука усвојена са 21 гласом ЗА (једногласно) и д о н е с е н
ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Одлука о утврђивању 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 13.
Приједлог Одлуке о додјели пословне просторије на коришћење Организацији
старјешина Војске Републике Српске
За ову тачку дневног реда није било уводничара.
Предсједник СО-е је отворио расправу.
Како расправе није било предсједник СО-е је закључио расправу и дао на гласање
Приједлог Одлуке о додјели пословне просторије на коришћење Организацији старјешина
Војске Републике Српске, након чега је констатовао да је Одлука усвојена са 19 гласова ЗА,
против - , а 2 одборника су била УЗДРЖАНА и да је потребном скупштинском већином
донесен
ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Одлука о додјели пословне просторије на коришћење Организацији
старјешина Војске Републике Српске.
2. Одлука ће се објавити у „Службеном гласнику општине Нови Град“.
3. Закључак ступа на снагу даном доношења.
У наставку сједницом предсједава Селим Екић, потпредсједник Скупштине општине Нови
Град.
ТАЧКА 14.
Приједлог Одлуке о давању на управљање и коришћење дијела водоводне мреже у насељу
Бојишта (фаза II) Комуналном предузећу „Водовод и канализација“ а.д. из Новог Града
Уводничар за ову тачку дневног реда био је Зоран Мијатовић, начелник Одјељења за
просторно уређење и стамбено-комуналне послове.
Потпредсједник СО-е је отворио расправу.
Како расправе није било потпредсједник СО-е је закључио расправу и дао на гласање
Приједлог Одлуке о давању на управљање и коришћење дијела водоводне мреже у насељу
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Бојишта (фаза II) Комуналном предузећу „Водовод и канализација“ а.д. из Новог Града, након
чега је констатовао да је Одлука усвојена са 21 гласом ЗА (једногласно) и д о н е с е н
ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Одлука о давању на управљање и коришћење дијела водоводне мреже у
насељу Бојишта (фаза II), Комуналном предузећу „Водовод и канализација“а.д. из
Новог Града
2. Одлука ће се објавити у „Службеном гласнику општине Нови Град“.
3. Закључак ступа на снагу даном доношења.
ТАЧКА 15.
Приједлог Одлуке о допунама Одлуке о уређењу простора и грађевинском земљишту
Уводничар за ову тачку дневног реда био је Зоран Мијатовић, начелник Одјељења за
просторно уређење и стамбено-комуналне послове.
Потпредсједник СО-е је отворио расправу.
Како расправе није било потпредсједник СО-е је закључио расправу и дао на гласање
Приједлог Одлуке о допунама Одлуке о уређењу простора и грађевинском земљишту, након
чега је констатовао да је Одлука усвојена са 21 гласом ЗА (једногласно) и д о н е с е н
ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Одлука о допунама Одлуке о уређењу простора и грађевинском
земљишту
2. Одлука ће се објавити у „Службеном гласнику општине Нови Град“.
3. Закључак ступа на снагу даном доношења.
ТАЧКА 16.
Приједлог Одлуке о измјени Одлуке о оснивању Привредног савјета општине Нови Град
За ову тачку дневног реда није било уводничара.
Потпредсједник СО-е је отворио расправу.
Како расправе није било потпредсједник СО-е је закључио расправу и дао на гласање
Приједлог Одлуке о измјени Одлуке о оснивању Привредног савјета општине Нови Град, након
чега је констатовао да је Одлука усвојена са 22 гласа ЗА, (једногласно) и д о н е с е н
ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Одлука о измјени Одлуке о оснивању Привредног савјета општине Нови
Град.
2. Одлука ће се објавити у „Службеном гласнику општине Нови Град“.
3. Закључак ступа на снагу даном доношења.
ТАЧКА 17.
Приједлог Програма рада Скупштине општине Нови Град за 2019. годину
Уводничар за ову тачку дневног реда био је Селим Екић, потпредсједник Скупштине
општине Нови Град.
Потпредсједник СО-е је отворио расправу.
Како расправе није било потпредсједник СО-е је закључио расправу и дао на гласање
Приједлог програма рада Скупштине општине Нови Град, након чега је констатовао да је
Програм усвојен са 21 гласом ЗА (једногласно) и д о н е с е н
ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Програм рада Скупштине општине Нови Град за 2019. годину.
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2. Програм ће се објавити у „Службеном гласнику општине Нови Град“.
3. Закључак ступа на снагу даном доношења.
ТАЧКА 18.
Приједлог Програма обављања комуналних дјелатности заједничке комуналне потрошње
на јавним површинама на подручју општине Нови Град за 2019. годину
Уводничар за ову тачку дневног реда био је Зоран Мијатовић, начелник Одјељења за
просторно уређење и стамбено комуналне послове.
Потпредсједник СО-е је отворио расправу.
У расправи је учествовао одборник Слободан Станић.
Одговор на постављено питање дао је Мирослав Дрљача, начелник општине.
Потпредсједник СО-е је закључио расправу и дао на гласање Приједлог Програма
обављања комуналних дјелатности заједничке комуналне потрошње на јавним површинама на
подручју општине Нови Град за 2019. годину, након чега је констатовао да је Програм усвојен
са 19 гласова ЗА, против-, а 4 одборника су била УЗДРЖАНА те је потребном скупштинском
већином д о н е с е н
ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Програм обављања комуналних дјелатности заједничке комуналне
потрошње на јавним површинама на подручју општине Нови Град за 2019. годину.
2. Програм ће се објавити у „Службеном гласнику општине Нови Град.
3. Закључак ступа на снагу даном доношења.
ТАЧКА 19.
Приједлог Програма рада спортских клубова и организација на подручју општине Нови
Град у 2019. години
Уводничар за ову тачку дневног реда била је Валентина Маринковић, испред Одјељења
за друштвене дјелатности.
Потпредсједник СО-е је отворио расправу.
Како расправе није било потпредсједник СО-е је закључио расправу и дао на гласање
Приједлог Програма рада спортских клубова и организација на подручју општине Нови Град у
2019. години, након чега је констатовао да је Програм усвојен са 19 гласова ЗА, против-, а 4
одборника су била УЗДРЖАНА те је потребном скупштинском већином д о н е с е н
ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Програм рада спортских клубова и организација на подручју општине
Нови Град у 2019. години.
2. Закључак ступа на снагу даном доношења.
ТАЧКА 20.
Приједлог Програма утрошка средстава добијених од накнаде за експлоатацију
минералних сировина у 2019. години
Уводничар за ову тачку дневног реда био је Дамир Шевић, начелник Одјељења за
привреду и пољопривреду који је уједно образложио и остале програме рада.
Потпредсједник СО-е је отворио расправу.
Како расправе није било потпредсједник СО-е је закључио расправу и дао на гласање
Приједлог Програма утрошка средстава добијених од накнаде за експлоатацију минералних
сировина у 2019. години, након чега је констатовао да је Програм усвојен са 19 гласова ЗА,
против -, а 4 одборника је било УЗДРЖАНО те је потребном скупштинском већином
донесен

11
ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Програм утрошка средстава добијених од накнаде за експлоатацију
минералних сировина у 2019. години.
2. Програм ће се објавити у „Службеном гласнику општине Нови Град“.
3. Закључак ступа на снагу даном доношења.

ТАЧКА 21.
Приједлог Програма утрошка средстава добијених од накнаде за експлоатацију шумских
сортимената у 2019. години
Потпредсједник СО-е је отворио расправу.
Како расправе није било потпредсједник СО-е је закључио расправу и дао на гласање
Приједлог Програма утрошка средстава добијених од накнаде за експлоатацију шумских
сортимената у 2019. години, након чега је констатовао да је Програм усвојен са 19 гласова ЗА,
против -, а 4 одборника је било УЗДРЖАНО те је потребном скупштинском већином
донесен
ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Програм утрошка средстава добијених од накнаде за експлоатацију
шумских сортимената у 2019. години.
2. Програм ће се објавити у „Службеном гласнику општине Нови Град“.
3. Закључак ступа на снагу даном доношења.
ТАЧКА 22.
Приједлог Програма утрошка средстава добијених од накнаде за коришћење шума у
приватној својини у 2019. години
Потпредсједник СО-е је отворио расправу.
Како расправе није било потпредсједник СО-е је закључио расправу и дао на гласање
Приједлог Програма утрошка средстава добијених од накнаде за коришћење шума у приватној
својини у 2019. години, након чега је констатовао да је Програм усвојен са 19 гласова ЗА,
против -, а 4 одборника је било УЗДРЖАНО те је потребном скупштинском већином
донесен
ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Програм утрошка средстава добијених од накнаде за коришћење шума у
приватној својини у 2019. години.
2. Програм ће се објавити у „Службеном гласнику општине Нови Град“.
3. Закључак ступа на снагу даном доношења.
ТАЧКА 23.
Приједлог Програма утрошка средстава добијених од накнаде за промјену намјене
пољопривредног земљишта у грађевинско земљиште у 2019. години
Потпредсједник СО-е је отворио расправу.
Како расправе није било потпредсједник СО-е је закључио расправу и дао на гласање
Приједлог Програма утрошка средстава добијених од накнаде за промјену намјене
пољопривредног земљишта у грађевинско земљиште у 2019. години, након чега је констатовао
да је Програм усвојен са 19 гласова ЗА, против -, а 4 одборника је било УЗДРЖАНО те је
потребном скупштинском већином д о н е с е н
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ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Програма утрошка средстава добијених од накнаде за промјену намјене
пољопривредног земљишта у грађевинско земљиште у 2019. години
2. Програм ће се објавити у „Службеном гласнику општине Нови Град“.
3. Закључак ступа на снагу даном доношења.
ТАЧКА 24.
Приједлог Програма утрошка средстава добијених од посебних водних накнада у 2019.
години
Потпредсједник СО-е је отворио расправу.
Како расправе није било потпредсједник СО-е је закључио расправу и дао на гласање
Приједлог Програма утрошка средстава добијених од посебних водних накнада у 2019. години,
након чега је констатовао да је Програм усвојен 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 Програм утрошка средстава добијених од посебних водних накнада у
2019. години.
2. Програм ће се објавити у „Службеном гласнику општине Нови Град“.
3. Закључак ступа на снагу даном доношења.
ТАЧКА 25.
Приједлог Плана одржавања и заштите локалних и некатегорисаних путева и улица на
подручју општине Нови Град за 2019. годину
Уводничар за ову тачку дневног реда био је Зоран Мијатовић, начелник Одјељења за
просторно уређење и стамбено-комуналне послове.
Потпредсједник СО-е је отворио расправу.
У расправи је је учествовао одборник Зоран Мршић, који је уложио Амандман на
Приједлог Плана одржавања и заштите локалних и некатегорисаних путеве и улица на подручју
општине Нови Град за 2019. годину.
Потпредсједник СО-е је дао на гласање Амандман, те је констатовао да је за Амандман
гласало 5 одборника ЗА, против -, а 18 је било УЗДРЖАНО те да исти није усвојен.
Потпредсједник СО-е је закључио расправу и дао на гласање Приједлог Плана
одржавања и заштите локалних и некатегорисаних путева и улица на подручју општине Нови
Град за 2019. годину, након чега је констатовао да је План усвојен 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 План одржавања и заштите локалних и некатегорисаних путева и улица на
подручју општине Нови Град за 2019. годину.
2. План ће се објавити у „Службеном гласнику општине Нови Град.
3. Закључак ступа на снагу даном доношења.
ТАЧКА 26.
Приједлог Плана уписа у први разред средњих школа на подручју општине Нови Град:
а) ЈУ Гимназија „Петар Кочић“ Нови Град и
б) ЈУ Средњошколски центар „Ђуро Радмановић“ Нови Град
Уводничар за ову тачку дневног реда била је Валентина Маринковић, испред Одјељења
за друштвене дјелатности.

13
Потпредсједник СО-е је отворио расправу.
У расправи је учествовао одборник Зоран Мршић.
Појашњење је дала Валентина Маринковић.
Потпредсједник СО-е је закључио расправу и дао на гласање Мишљење о Плану уписа
предложено од стране Школског одбора ЈУ Гимназија „Петар Кочић“ Нови Град, након чега је
констатовао да је усвојено са 19 гласова ЗА, против -, а 4 су била УЗДРЖАНА и дато
М И Ш Љ Е Њ Е
План уписа ученика у први разред ЈУ Гимназија „Петар Кочић“ Нови Град бр. 821/18 од
10.12.2018. године, за школску 2019/2020. годину, предложен од стране Школског одбора,
одражава потребе и интерес ученика завршних разреда основних школа са подручја општине
Нови Град.
Потпредсједник СО-е је дао на гласање Мишљење о Плану уписа предложено од стране
Школског одбора ЈУ Средњошколски центар „Ђуро Радмановић“ Нови Град , након чега је
констатовао да је усвојено са 19 гласова ЗА, против -, а 4 су била УЗДРЖАНА и дато
М И Ш Љ Е Њ Е
План уписа ученика у први разред ЈУ Средњошколски центар „Ђуро Радмановић“ Нови
Град бр. 2689/18 од 22.11.2018. године, за школску 2019/2020. годину, предложен од стране
Школског одбора, одражава потребе и интерес ученика завршних разреда основних школа са
подручја општине Нови Град.
ТАЧКА 27.
Кадровска питања:
а) Разрјешење Предсједника Одбора за жалбе због подношења оставке
Мирко Згоњанин, предсједник СО-е, предложио је разрјешење Предсједника Одбора за
жалбе, Слободанке Шљокавице, због подношења оставке.
Потпредсједник СО-е је отворио расправу.
Како расправе није било потпредсједник СО-е је дао на гласање приједлог предсједника
Скупштине општине да се разрјеши дужности предсједник Одбора за жалбе, Слободанка
Шљокавица, због подношења оставке, након чега је констатовао да је приједлог усвојен са 19
гласова ЗА, - против а 2 одборника је било УЗДРЖАНО и да је потребном скупштинском
већином д о н е с е н о
РЈЕШЕЊЕ
о разрјешењу предсједника Одбора за жалбе
општине Нови Град
I
Слободанка Шљокавица се разрјешава предсједника Одбора за жалбе због подношења
оставке у писаној форми.
II
Ово Рјешење ступа на снагу даном објаве у „Службеном гласнику општине Нови Град“.
б) Именовање вршиоца дужности Предсједника Одбора за жалбе
Мирко Згоњанин, предсједник СО-е, предложио је да се за вршиоца дужности
предсједника Одбора за жалбе именује Анђела Дмитрашиновић-Ћулибрк.
Потпредсједник СО-е је отворио расправу.
Како расправе није било потпредсједник СО-е је дао на гласање приједлог предсједника
Скупштине општине да се Анђела Дмитрашиновић-Ћулибрк именује за вршиоца дужности
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предсједника Одбора за жалбе, након чега је констатовао да је Приједлог усвојен са 19 гласова
ЗА, - против а 2 одборника је било УЗДРЖАНО и да је потребном скупштинском већином
донесено
РЈЕШЕЊЕ
о именовању вршиоца дужности Предсједника
Одбора за жалбе општине Нови Град
I
Анђела Дмитрашиновић- Ћулибрк, дипломирани правник из Новог Града именује се
за вршиоца дужности предсједника Одбора за жалбе општине Нови Град.
II
Именовање из претходне тачке врши се на период до окончања поступка именовања
предсједника и чланова Одбора за жалбе општине Нови Град по јавном Конкурсу на мандатни
период, а најдуже за период од 90 дана.
III
Рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику
општине Нови Град“.

Како је дневни ред исцрпљен, предсједник СО-е Мирко Згоњанин је закључио 26.
редовну сједницу Скупштине општине Нови Град у 12,00 часова.
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