РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА НОВИ ГРАД
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Стручна служба СО-е
Број: 02-013-43/19
Датум: 28.11.2019. године
ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА
СА 35. РЕДОВНЕ СЈЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ НОВИ ГРАД
Тридесетпета редовна сједница Скупштине општине Нови Град је одржана 28.11.2019.
године са почетком у 9,00 часова, у сали број 5, Општине Нови Град.
Сједници је присуствовало 25 одборникa.
Сједници нису присуствовали одборници: Мехмед Алић и Жељко Вуковић.
Поред одборника сједници су присуствовали: Мирослав Дрљача, начелник општине;
Бојан Лукач, замјеник начелника општине; Милева Богић, секретар СО-е; Селим Екић,
потпредсједник Скупштине општине; начелници Одјељења: Слађана Вукоман Ољача
(уводничар за тачке 3, 4, и 5); Боривој Јапунџа (уводничар за тачку 11); Зоран Мијатовић
(уводничар за тачке 7,16,17,18);Дамир Шевић (уводничар за тачке12,13,14 и 15); Мирко
Ковачевић (уводничар за тачку 6); Љубан Кнежевић,испред Одјељења за општу управу; Вељко
Бабић,новинар РТРС,Недељко Лајшић, сниматељ и Зора Савић, новинар „Радио Нови Град“
Нови Град.
Сједницом је предсједавао Мирко Згоњанин, предсједник СО-е, који је отворио 35.
редовну сједницу Скупштине општине Нови Град, констатовао да сједници присуствује 25
одборникa, а потом предложио дневни ред који су одборници добили у писаној форми и
отворио расправу.
Како расправе није било предсједник СО-е је дао на гласање предложени дневни ред
након чега је констатовао да је усвојен са 23 гласа ЗА, ПРОТИВ- и 1 одборник је био
УЗДРЖАН, те је потребном скупштинском већином усвојен сљедећи
ДНЕВНИ РЕД
1. Разматрање и усвајање Извода из записника са 34. редовне сједнице Скупштине
општине Нови Град
2. „Актуелни час“
3. Приједлог Одлуке о усвајању Ребаланса буџета општине Нови Град за 2019. годину
4. Приједлог Одлуке о измјени Одлуке о извршењу Буџета Општине Нови Град за
2019.годину
5. Нацрт Буџета општине Нови Град за 2020.годину
6. Приједлог Одлуке о дугорочном кредитном задужењу
7. Приједлог Одлуке о оснивању Јавне установе Парк природе“Уна“
8. Приједлог Одлуке о приступању изради Плана капиталних инвестиција општине Нови
Град за период од 2020. до 2022.године
9. Приједлог Одлуке о именовању представника из реда одборника Скупштине општине
Нови Град у Координациони тим за израду Плана капиталних инвестиција општине
Нови Град за период од 2020. до 2022.године
10. Приједлог Програма рада Тима за борбу против дроге,алкохола и пушења за
2020.годину
11. Приједлог Програма развоја спорта општине Нови Град за период 2019-2023. године
12. Приједлог Програма o измјенама Програма утрошка средстава добијених од посебних
водних накнада у 2019. години
13. Приједлог Програма o измјенама Програма утрошка средстава добијених од накнаде за
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коришћење шума у приватној својини у 2019. години
14. Приједлог Програма o измјенама Програма утрошка средстава добијених од накнаде за
експлоатацију шумских сортимената у 2019. години
15. Приједлог Програма o измјенама Програма утрошка средстава добијених од накнадe
за промјену намјене пољопривредног земљишта у грађевинско земљиште у 2019.
години
16. Приједлог Измјена и допуна Програма обављања комуналних дјелатности заједничке
комуналне потрошње на јавним површинама на подручју општине Нови Град за
2019. годину
17. Приједлог Измјена и допуна Плана одржавања и заштите локалних и некатегорисаних
путева и улица на подручју општине Нови Град за 2019.годину
18. Информација о стању у области комуналне проблематике на подручју општине
Нови Град
19. Информација о стању и газдовању шумама на подручју општине Нови Град
20. Kaдровска питања:
a) Именовање в.д. директора Јавне установе Дом за старија лица Нови Град
б) Именовање в.д. чланова Управног одбора Јавне установе Дом за старија лица
Нови Град
ТАЧКА 1.
Разматрање и усвајање Извода из записника са 34. редовне сједнице Скупштине општине
Нови Град
Записник је достављен уз материјале.
Предсједник СО-е је отворио расправу.
Како расправе није било предсједник СО-е је дао на гласање Извод из записника са 34.
редовне сједнице СО-е Нови Град, након чега је констатовао да је Извод из записника ,усвојен
са 24 гласа ЗА (једногласно) и до н е с е н
ЗАКЉУЧАК
о усвајању Извода из записника са 34. редовне сједнице
Скупштине општине Нови Град
I
Усваја се Извод из записника са 34. редовне сједнице Скупштине општине Нови Град,
одржане 07.11.2019. 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“.
ТАЧКА 2.
„Актуелни час“
1. Соња Гојић, СНСД, поставила је два питања Начелнику општине која гласе:
1.Транспортни водовод је прије четири године прошао кроз село Рудице, међутим крак према
I и II Чађавици није био у пројекту.
„Да ли је овај крак испројектован тј. да ли је у скорије вријеме планиран наставак овог дијела
водовода према I и II Чађавици, с обзиром да је овај дио становништва одавно без питке воде?“
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2. Друго питање односи се на старо гробље у Рудицама под називом „Хајдучко гробље“ ,
које је остало без приступног пута.
„Да ли постоји могућност да се пут према гробљу прочисти и прошири, те наспе како би
мјештани могли сахранити своје покојнике?“
2. Драго Тодић, СНСД, поставио је једно питање Начелнику општине које гласи:
„Који су разлози и образложење Владе РС да се општина Нови Град прогласи неразвијеном
општином?“
3. Миленко Вејновић, СНСД, поставио је два питања Начелнику општине која гласе:
1. Прво питање везано је за извођење радова у шумарству на подручју села Соколиште, гдје
је дошло до оштећења макадамског пута усљед транспорта шумских дрвних сортимената.
„У чијој је надлежности поправак пута и довођењеу првобитно стање?“
2. Друго питање везано за водовод у засеоку Радуловићи-Дрљаче, мјештани питају:
„Да ли ће се проширивати мрежа и хоће ли доћи до још прикључака?“
4. Фикрет Халиловић, СДА-СДП, поставио је два питања Начелнику општине која гласе:
1. Становници долине Јапре питају Начелника општине да ли има могућности да се у
сурадњи са директором Поште у Новом и управником у Доњим Агићима организује
благовремена испорука пошиљки нарочито рачуна јер увијек долазе са знатним кашњењем.
Мислимо да се уз добру вољу може изнаћи добро рјешење.
2. Сви смо били свједоци прољетних поплава и великих штета на пољопривредним
посједима, знамо да је било и пописивање штета.
Пољопривреднике интересује да ли ће бити одређене помоћи за оштећена пољопривредна
домаћинства?
5. Маринко Костадиновић, ПДП, поставио је једно питање Начелнику општине које гласи:
У име огромног броја мјештана из МЗ Сводна, а и много шире, а посебно у име сабораца,
кумова, пријатеља и комшија погинуле браће Марчета уз образложење питам:
„Ко је и зашто традиционални меморијални турнир у фудбалу, који се одржава у Сводни под
називом „Меморијал браћа Марчета“ изоставио са списка спортских манифестација општине
Нови Град?“
6. Селим Екић, СДА-СДП, поставио је два питања Начелнику општине која гласе:
1. Становници ул. Меше Селимовића питају да ли је у плану изградња канализације од
Плавуља потока до Газа у дужини од 400-500 м?
Густо насељено, без адекватно ријешеног одвода, може веома лако довести и до заразних
болести, овај проблем покушава се ријешити већ дуги низ година.
2. У циљу повећања безбједности саобраћаја, а знајући значај постојања банкина уз
саобраћајницу, мјештани Благај Јапре упозоравају надлежне на брзину којом се вози кроз
насеља, а на дијеловима регионалног пута Р-404 кроз насеље на појединим дијеловима не
постоји ни банкина или је минимална.
Мјештани питају да ли је могућа санација банкина и апелују да се од надлежних тражи како
санација банкина тако и изградња тротоара бар са једне стране саобраћајнице гдје постоје
услови?
7. Мирко Шљокавица, одборник Клуба одборника „Заједно за Нови Град“ , поставио је
два питања Начелнику општине која гласе:
1.Који је статус бившег хотела Уна и да ли власник поменуте некретнине
извршава
законске обавезе према општини ? Питање је образложио.
2. По којем основу јеВлада РС општину Нови Град прогласила неразвијеном општино
8. Един Шупуковић СДА-СДП, поставио је једно питање Начелнику општине која гласи:
Због великог занимања наших грађана у вези изградње брзе цесте на релацији Приједор-Нови
Град, молимо Вас да нам пружите више информација, а посебно када се ради о изградњи трасе
којом ће се градити та цеста.
9. Зоран Мршић, одборник Клуба одборника „Заједно за Нови Град“ поставио је два
питања Начелнику општине која гласе:
1. „Да ли су завршене активности насипања макадамских путева на нашој општини ?“
Потом је дао образложење.
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Грађани Велике Рујишке кажу да је путни правац школа Велика Рујишка-Саставци у веома
лошем стању – ових дана се десило и превртање једног камиона.
Грађани дијела Кршаља (засеоци Бијељци, Миљатовићи, Глиштре) такође кажу да се пут који
води до њих у задње три године није насипао.
2. „Да ли су исцрпљене све могућности за отварање моста на ријеци Уни за теретни
саобраћај?“Потом је дао образложење.
Транспортна дјелатност у нашој општини заузима 22% од укупне привреде. Замолили су ме да
поставим ово питање јер како кажу сулудо им је ићи у Јасеновац кад имају мост у свом граду.
10. Рајко Предојевић, ДНС, поставио је Начелнику општине једно питање које гласи:
Питање је везано за одржавање јавне расвјете у засеоку Луг Доње Водичево.
Група грађана из овог засеока је квар пријављивала већ дуже од годину дана у више наврата
међутим интервенција није било те моле да се овај проблем ријеши јер већина сијалица не ради.
11. Мирко Вујановић, ДНС, поставио је два питања Начелнику општине која гласе:
1. Пут кроз Дервише од Журина па све до црвене земље на једном дијелу је катастрофалан
тј. испод самог мјесног гробља. Мјештани су забринути како они кажу да неко умре не може се
доћи до гробља. Разговарао сам са појединим мјештанима и они кажу да су ове године
заобиђени када је ријеч о насипању и одржавању наведеног пута, да ли је тако провјерите?
2. Локални пут Л-02 Водичево – Раковачко гробље који пролази поред куће Јавне установе
Дом за старија лица Нови Град, на дијелу Љешљанско гробље – Раковачко гробље у дужини
непуна два километра је у јако лошем стању, а како се приближава отварање ове јавне установе
требало би га довести у функцију нормално проходног пута.
Успут овдје морам напоменути јавну расвјету код ЈУ Дом за старија лица коју сам више пута
тражио да се код овог дома постави, а сада када је дошло до уређења и проширења расвјета је
незаобилазна?
12. Бојана Тадић, самостални одборник, поставила је једно питање Начелнику општине које
гласи:
Моје одборничко питање долази из МЗ Велика Жуљевица: овдје се већ постављало питање
о путу од правца Водичева према Великој Жуљевици. Тај пут је видно оштећен, спуштен на
кривини код куће Шевића. Сваки дан аута се оштећују и проклижу на истој кривини јер је пут
видно спуштен, оштећен. Да би се прошло тим путем, улази се Шевићима све више у двориште
а и тај дио је блатњав и уништава се сваки дан. Прве кише и снијег пут ће престављати велики
проблем јер ће бити немогуће проћи тим путним правцем.
„ Када ће тај пут бити саниран и да ли се могу ставити какви знакови, који би видљиво
упозорили на опасност за оштећење моторних возила док се пут не санира?“
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 Ребаланса буџета општине Нови Град за 2019. годину
Уводничар за ову тачку дневног реда била је Слађана Вукоман Ољача, начелник
Одјељења за буџет и финансије.
Милан Вуковић, предсједник Одбора за буџет и финансије, испред Одбора је рекао, да
је Одбор разматрао Приједлог Одлуке о усвајању Ребаланса буџета општине Нови Град за 2019.
годину, да није имао примједби те предлаже да се Приједлог Одлуке достави Скупштини на
разматрање и усвајање.
Предсједник СО-е је отворио расправу.
У расправи су учествовали одборници: Слободан Станић, Милан Вуковић, Зоран
Мршић и Маринко Костадиновић.
Одговоре одборницима је дала Слађана Вукоман Ољача, а Начелник општине дао је
додатно образложење.
Предсједник СО-е је закључио расправу и дао на гласање Приједлог Одлуке о усвајању
Ребаланса буџета општине Нови Град за 2019.годину, након чега је констатовао да је Одлука
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усвојена са 20 гласова ЗА, 1 одборник је био ПРОТИВ, а 4 одборника су била УЗДРЖАНА, те
је потребном скупштинском већином донесен
З А К Љ У Ч А К
1. Усваја се Одлука о усвајању Ребаланса 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 измјени Одлуке о извршењу Буџета Општине Нови Град за
2019.годину
Уводничар за ову тачку дневног реда била је Слађана Вукоман Ољача, начелник
Одјељења за буџет и финансије.
Предсједник СО-е је отворио расправу.
Како расправе није било, предсједник СО-е је дао на гласање Приједлог Одлуке о измјени
Одлуке о извршењу Буџета Општине Нови Град за 2019.годину, након чега је констатовао да је
Одлука усвојена са 20 гласова ЗА, 1 одборник је био ПРОТИВ, а 4 одборника су била
УЗДРЖАНА, те је потребном скупштинском већином донесен
З А К Љ У Ч А К
1. Усваја се Одлука о измјени Одлуке 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.
Нацрт Буџета општине Нови Град за 2020. годину
Уводничар за ову тачку дневног реда била је Слађана Вукоман Ољача, начелник
Одјељења за буџет и финансије.
Милан Вуковић, предсједник Одбора за буџет и финансије, испред Одбора је рекао, да
је Одбор разматрао Нацрт буџета општине Нови Град за 2020. годину, да није имао примједби
те предлаже да се Нацрт достави Скупштини на разматрање и усвајање.
Предсједник СО-е је отворио расправу.
У расправи су учествовали одборници: Зоран Мршић, Слободан Станић, Сњежана
Рајилић.
Одговоре одборницима је дала Слађана Вукоман Ољача, а Начелник општине дао је
додатно образложење.
Предсједник СО-е је закључио расправу и дао на гласање Приједлог Закључка о
прихватању Нацрта буџета општине Нови Град за 2020. годину, након чега је констатовао да је
Закључак усвојен са 20 гласова ЗА, ПРОТИВ-, а 5 одборника је било УЗДРЖАНО, те је
потребном скупштинском већином донесен
З А К Љ У Ч А К
о прихватању Нацрта Буџета за 2020. годину
1. Прихвата се Нацрт Буџета за 2020. годину и упућује на јавну
расправу, ради прибављања примједби, мишљења и приједлога.
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2. Нацрт Буџета за 2020. годину објавиће се на интернет страници
Општине Нови Град: www.opstina - novigrad.com
3. Јавна расправа ће се спровести 05.12.2019. године у 10,00 часова .
4. За организовање и спровођење јавне расправе задужује се начелник Општине , који се
истовремено обавезује да Скупштини општине уз Приједлог Нацрта буџета за 2020.
годину достави извјештај о резултатима јавне расправе.
5. Саставни дио овог закључка је Нацрт Буџета за 2020. годину.
6. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у ''Службеном гласнику
општине Нови Град''.
ТАЧКА 6.
Приједлог Одлуке о дугорочном кредитном задужењу
Уводничар за ову тачку дневног реда је био Мирко Ковачевић, шеф Одсјека за буџет и
финансије.
Милан Вуковић, предсједник Одбора за буџет и финансије, испред Одбора је рекао, да
је Одбор разматрао Приједлог Одлуке о дугорочном кредитном задужењу, да није имао
примједби те предлаже да се Приједлог Одлуке достави Скупштини на разматрање и усвајање.
Предсједник СО-е је отворио расправу.
У расправи су учествовали одборници: Слободан Станић, Сњежана Рајилић,Мирко
Згоњанин, Маринко Костадиновић, Един Шупуковић и Селим Екић.
Одговоре одборницима је дала Слађана Вукоман Ољача, а Начелник општине дао је
додатно образложење.
Предсједник СО-е је закључио расправу и дао на гласање Приједлог Одлукe о
дугорочном кредитном задужењу, након чега је констатовао да је Одлука усвојена са 19
гласова ЗА, ПРОТИВ-, а 4 одборника су била УЗДРЖАНА, те је потребном скупштинском
већином донесен
ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Одлука о дугорочном кредитном задужењу.
2. Одлука ће се објавити у „Службеном гласнику општине Нови Град“.
3. Закључак ступа на снагу даном доношења.
ТАЧКА 7.
Приједлог Одлуке о оснивању Јавне установе Парк природе „Уна“
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 је учествовао одборник Слободан Станић.
Предсједник СО-е је закључио расправу и дао на гласање Приједлог Одлуке о оснивању
Јавне установе Парк природе „Уна“, након чега је констатовао да је Одлука усвојена са 22
гласа ЗА (једногласно), те је донесен
ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Одлука о оснивању Јавне установе Парк природе „Уна“.
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2. Одлука ће се објавити у „Службеном гласнику општине Нови Град“.
3. Закључак ступа на снагу даном доношења.
ТАЧКА 8.
Приједлог Одлуке о приступању изради Плана капиталних инвестиција општине
Нови Град за период од 2020. до 2022.године
Уводничар за ову и наредну тачку дневног реда, којe су повезане био је Зоран
Мијатовић, начелник Одјељења за просторно уређење и стамбено-комуналне послове.
Предсједник СО-е је отворио расправу.
У расправи је учествовала одборница Сњежана Рајилић.
Предсједник СО-е је закључио расправу и дао на гласање Приједлог Одлуке о
приступању изради Плана капиталних инвестиција општине Нови Град за период од 2020. до
2022.године, након чега је констатовао да је Одлука усвојена са 21 глас ЗА ,ПРОТИВ -, а један
одборник je био УЗДРЖАН, те је потребном скупштинском већином донесен
ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Одлука о приступању изради Плана капиталних инвестиција општине
Нови Град за период од 2020. до 2022.године
2. Одлука ће се објавити у „Службеном гласнику општине Нови Град“.
3. Закључак ступа на снагу даном доношења.
ТАЧКА 9.
Приједлог Одлуке о именовању представника из реда одборника Скупштине општине
Нови Град у Координациони тим за израду Плана капиталних инвестиција општине Нови
Град за период од 2020. до 2022.године
Уводно образложење дато у претходној тачки.
Предсједник СО-е је отворио расправу.
У расправи су учествовали одборници: Мирко Шљокавица и Сњежана Рајилић.
Предсједник СО-е је закључио расправу и дао на гласање Приједлог Одлуке о именовању
представника из реда одборника Скупштине општине Нови Град у Координациони тим за
израду Плана капиталних инвестиција општине Нови Град за период од 2020. до 2022.године и
то :Борислав Новаковић,Мирко Вујановић и Бојана Тадић да се именују из реда одборника,
након чега је констатовао је Одлука усвојена са 22 гласа ЗА(једногласно) и донесен
ЗАКЉУЧАК
1.Усваја се Одлука о именовању представника из реда одборника Скупштине општине
Нови Град у Координациони тим за израду Плана капиталних инвестиција општине
Нови Град за период од 2020. до 2022.године
2. Одлука ће се објавити у „Службеном гласнику општине Нови Град“.
3. Закључак ступа на снагу даном доношења.
ТАЧКА 10.
Приједлог Програма рада Тима за борбу против дроге,алкохола и пушења за
2020.годину
Уводничар за ову тачку дневног реда je била Будимка Марчета, испред Тима.
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Предсједник СО-е је отворио расправу.
Како расправе није било Предсједник СО-е је дао на гласање Приједлог Програма рада Тима за
борбу против дроге,алкохола и пушења за 2020.годину, након чега је констатовао да је Програм
усвојен са 19 гласова ЗА (једногласно) и донесен
ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Програм рада Тима за борбу против дроге,алкохола и пушења за
2020.годину.
2. Закључак ступа на снагу даном доношења
ТАЧКА 11.
Приједлог Програма развоја спорта општине Нови Град за период 2019-2023. године
Уводничар за ову тачку дневног реда je био Боривој Јапунџа, начелник Одјељења за
друштвене дјелатности.
Предсједник СО-е је отворио расправу.
Како расправе није било Предсједник СО-е је дао на гласање Приједлог Програма развоја
спорта општине Нови Град за период 2019-2023. године, након чега је констатовао да је
Програм усвојен са 20 гласова ЗА , ПРОТИВ – и 1 одборник је био УЗДРЖАН,те је потребном
скупштинском већином донесен
ЗАКЉУЧАК
1.Усваја се Програм развоја спорта општине Нови Град за период 2019-2023. године
2.Програм ће се објавити у „Службеном гласнику општине Нови Град“.
3. Закључак ступа на снагу даном доношења
Потпредсједник СО-е је предсједавао наставком сједнице од тачке 12.
ТАЧКА 12.
Приједлог Програма o измјенама Програма утрошка средстава добијених од посебних
водних накнада у 2019. години
Дамир Шевић, начелник Одјељења за привреду и пољопривреду је дао уводно
образложење за тачке дневног реда од 12-15 уз сагласност одборника.
Милан Вуковић, предсједник Одбора за буџет и финансије, испред Одбора је рекао,
да је Одбор разматрао Приједлоге Програма о имјенама Програма утрошка средстава од тачака
12-15, да није имао примједби те предлаже да се Приједлози Програма доставе Скупштини на
разматрање и усвајање.
Потпредсједник СО-е је отворио расправу.
Како расправе није било потпредсједник СО-е је дао на гласање Приједлог Програма o
измјенама Програма утрошка средстава добијених од посебних водних накнада у 2019. години,
након чега је констатовао да је Програм усвојен са 21 глас ЗА , ПРОТИВ – и 1 одборник је био
УЗДРЖАН,те је потребном скупштинском већином донесен
ЗАКЉУЧАК
1.Усваја се Програм o измјенама Програма утрошка средстава добијених од посебних
водних накнада у 2019. години
2.Програм ће се објавити у „Службеном гласнику општине Нови Град“.
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3. Закључак ступа на снагу даном доношења
ТАЧКА 13.
Приједлог Програма o измјенама Програма утрошка средстава добијених од накнаде за
коришћење шума у приватној својини у 2019. години
Уводно образложење дато у претходној тачки.
Потпредсједник СО-е је отворио расправу.
У расправи су учествовали одборници: Зоран Мршић и Милан Вуковић.
Начелник општине дао је додатно образложење.
Одборници су сагласни да се ова и наредна тачка разматрају заједно пошто су повезане.
Потпредсједник СО-е је закључио расправу и дао на гласање Приједлог Програма o
измјенама Програма утрошка средстава добијених од накнаде за коришћење шума у приватној
својини у 2019. години, након чега је констатовао да је Програм о измјенама Програма усвојен
са 18 гласова ЗА ,ПРОТИВ- и 3 одборника су била УЗДРЖАНА, те је потребном скупштинском
већином донесен
ЗАКЉУЧАК
1.Усваја се Програм o измјенама Програма 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 14.
Приједлог Програма o измјенама 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 дао на гласање Приједлог Програма o
измјенама Програма утрошка средстава добијених од накнаде за експлоатацију шумских
сортимената у 2019. години, након чега је констатовао да је Програм о измјенама Програма
усвојен са 18 гласова ЗА ,ПРОТИВ- и 3 одборника су била УЗДРЖАНА, те је потребном
скупштинском већином донесен
ЗАКЉУЧАК
1.Усваја се Програм o измјенама Програма утрошка средстава добијених од накнаде
за експлоатацију шумских сортимената у2019. години,
2.Програм ће се објавити у „Службеном гласнику општине Нови Град“.
3. Закључак ступа на снагу даном доношења
ТАЧКА 15.
Приједлог Програма o измјенама Програма утрошка средстава добијених од накнадe 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 дао на гласање Приједлог Програма o
измјенама Програма утрошка средстава добијених од накнаде за промјену намјене
пољопривредног земљишта у грађевинско земљиште у 2019. години ,након чега је констатовао
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да је Програм о измјенама Програма усвојен са 18 гласова ЗА ,ПРОТИВ- и 3 одборника су била
УЗДРЖАНА, те је потребном скупштинском већином донесен
ЗАКЉУЧАК
1.Усваја се Програм o измјенама 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 16.
Приједлог Измјена и допуна 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 су учествовали одборници: Сњежана Рајилић и Слободан Станић.
Одговоре одборницима је дао Зоран Мијатовић , а Начелник општине дао је додатно
образложење.
Потпредсједник СО-е 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 2019. годину, након чега је констатовао да су
Измјене и допуне Програма усвојене са 18 гласова ЗА ,ПРОТИВ- и 3 одборника су била
УЗДРЖАНА, те је потребном скупштинском већином донесен
ЗАКЉУЧАК
1.Усвајају се Измјене и допуне Програма 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 17.
Приједлог Измјена и допуна Плана одржавања и заштите локалних и некатегорисаних
путева и улица на подручју општине Нови Град за 2019.годину
Уводничар за ову тачку дневног реда је био 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 дао на гласање Измјене и допуне Плана
одржавања и заштите локалних и некатегорисаних путева и улица на подручју општине Нови
Град за 2019.годину, након чега је констатовао да су Измјене и допуне усвојене са 17 гласова
ЗА ,ПРОТИВ- и 3 одборника су била УЗДРЖАНА, те је потребном скупштинском већином
донесен
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ЗАКЉУЧАК
1.Усвајају се Измјене и допуне Плана одржавања и заштите локалних и некатегорисаних
путева и улица на подручју општине Нови Град за 2019.годину
2. Измјене и допуне Плана ће се објавити у „Службеном гласнику општине Нови Град“.
3. Закључак ступа на снагу даном доношења
ТАЧКА 18.
Информација о стању у области комуналне проблематике на подручју општине
Нови Град
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 Зоран Мршић.
Потпредсједник СО-е је закључио расправу и дао на гласање Информацију о стању у
области комуналне проблематике на подручју општине Нови Град ,након чега је констатовао
да је Информација усвојена са 18 гласова ЗА ,ПРОТИВ- и 3 одборника су била УЗДРЖАНА, те
је потребном скупштинском већином донесен
ЗАКЉУЧАК
1.Усваја се Информацију о стању у области комуналне проблематике на подручју
општине Нови Град
2. Закључак ступа на снагу даном доношења
ТАЧКА 19.
Информација о стању и газдовању шумама на подручју општине Нови Град
Уводничар за ову тачку дневног реда је био Мирослав Ивановић управник ШУ Нови Град.
У расправи су учествовали одборници: Зоран Мршић, Мирко Згоњанин, Слободан Станић и
Милан Вуковић.
Одговоре одборницима је дао Мирослав Ивановић
Потпредсједник СО-е је закључио расправу и дао на гласање Информацију о стању и
газдовању шумама на подручју општине Нови Град,након чега је констатовао да је
Информација усвојена са 21 глас ЗА ,(једногласно) и донесен
ЗАКЉУЧАК
1.Усваја се Информација о стању и газдовању шумама на подручју општине Нови Град
2. Закључак ступа на снагу даном доношења
ТАЧКА 20.
Kaдровска питања:
a) Именовање в.д. директора Јавне установе Дом за старија лица Нови Град
Начелник општине предлаже за вршиоца дужности директора Јавне установе Дом за
старија лица Нови Град, Душка Згоњанина из Новог Града.
Потпредсједник СО-е је отворио расправу.
Како расправе није било Потпредсједник СО-е је дао на гласање Приједлог начелника
општине да се Душко Згоњанин именује за в.д. директора Јавне установе Дом за старија лица
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Нови Град, након чега је констатовао да са 18 гласова ЗА,ПРОТИВ – и 3 одборника су била
УЗДРЖАНА те је потребном скупштинском већином донесена
ОДЛУКА
о именовању вршиоца дужности директора Јавне установе
Дом за старија лица Нови Град
I
Душко Згоњанин из Новог Града, именује се за вршиоца дужности директора
Јавне установе Дом за старија лица Нови Град

II
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у „Службеном гласнику
општине Нови Град“
б) Именовање в.д. чланова Управног одбора Јавне установе Дом за старија лица
Нови Град
Начелник општине предлаже за вршиоце дужности чланова Управног одбора Јавне
установе Дом за старија лица Нови Град:Кондић Санелу, Божану Ступар и Имшировић Адису.
Потпредсједник СО-е је отворио расправу.
Како расправе није било Потпредсједник СО-е је дао на гласање Приједлог начелника
општине да се за за в.д чланове Управног одбора Јавне установе Дом за старија лица Нови
Град именују предложени кандидати, након чега је констатовао да са 19 гласова ЗА,ПРОТИВ –
и 2 одборника су била УЗДРЖАНА те је потребном скупштинском већином донесена
ОДЛУКА
именовању вршиоца дужности чланова Управног одбора
Јавне установе Дом за старија лица Нови Град
I
За вршиоце дужности чланова Управног одбора Јавне установе Дом за старија лица Нови Град
именују се:
1. Кондић Санела
2. Божана Ступар
3.Имшировић Адиса
II
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у „Службеном гласнику
општине Нови Град“
Предсједник СО-е је закључио 35.редовну сједницу у 14,12 часова.
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