РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА НОВИ ГРАД
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Стручна служба СО-е
Број: 02-013-46/19
Датум: 26.12.2019. године
ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА
СА 36. РЕДОВНЕ СЈЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ НОВИ ГРАД
Тридесетшеста 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 27 одборникa.
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 9.); начелници Одјељења: Слађана
Вукоман Ољача (уводничар за тачке 3 и 4); Боривој Јапунџа (уводничар за тачку 10 и 18);
Зоран Мијатовић (уводничар за тачке 5,7,16 и 17);Дамир Шевић (уводничар за тачке6,
11,12,13,14 и 15); Мирко Ковачевић (уводничар за тачку 5); Љубан Кнежевић,испред Одјељења
за општу управу; Бојана Ковачевић Радио Нови Град.
Сједницом је предсједавао Мирко Згоњанин, предсједник СО-е, који је отворио 36.
редовну сједницу Скупштине општине Нови Град, констатовао да сједници присуствује 27
одборникa, а потом предложио дневни ред који су одборници добили у писаној форми и
отворио расправу.
У расправи су учествовали одборник Слободан Станић који је предложио да се измјени
редосљед тачака 3,4,5 и 6 односно да тачка 3 буде под редним бројем 6. и начелник општине
који је предложио да се са дневног реда повуче подтачка а, тачке 19 предложеног дневног реда.
Након закључења расправе, предсједник СО-е је дао на гласање предложени дневни
ред, без подтачке а тачке 19, након чега је констатовао да је дневни ред 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 35. редовне сједнице Скупштине
општине Нови Град
2. „Актуелни час“
3. Приједлог Одлуке о усвајању Буџета општине Нови Град за 2020. годину
4. Приједлог Одлуке о извршењу Буџета Општине Нови Град за 2020.годину
5. Приједлог Одлуке о утврђивању пореске стопе за опорезивање непокретности на
подручју општине Нови Град за 2020.годину
6. Приједлог Одлуке о
ослобађању плаћања пореза на непокретности за обављање
дефицитарне производно-занатске дјелатности на подручју општине Нови Град за
2020.годину
7. Приједлог Одлуке о висини вриједности непокретности на подручју општине Нови Град
за потребе утврђивања пореза на непокретности у 2020.години
8. Приједлог Одлуке о утврђивању основице за обрачун ренте за 2020.годину
9. Приједлог Програма рада Скупштине општине за 2020.годину
10. Приједлог Програма рада спортских клубова и организација на подручју општине
Нови Град у 2020. години
11. Приједлог Програма утрошка средстава добијених од накнаде за експлоатацију
минералних сировина у 2020. години
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12. Приједлог Програма утрошка средстава добијених од накнаде за експлоатацију
шумских сортимената у 2020. години
13. Приједлог Програма утрошка средстава добијених од накнаде за коришћење шума у
приватној својини у 2020. години
14. Приједлог Програма утрошка средстава добијених од накнадe за промјену намјене
пољопривредног земљишта у грађевинско земљиште у 2020. години
15. Приједлог Програма утрошка средстава добијених од посебних водних
накнада у 2020. години
16.Приједлог Програма обављања комуналних дјелатности заједничке комуналне
потрошње на јавним површинама на подручју општине Нови Град за 2020. годину
17. Приједлог Плана одржавања и заштите локалних и некатегорисаних путева и улица на
подручју општине Нови Град за 2020.годину
18. Приједлог Плана уписа ученика у први разред средњих школа на подручју општине
Нови Град за школску 2020/2021. годину:
а) ЈУ Гимназија „Петар Кочић“Нови Град
б) ЈУ Средњошколски центар „Ђуро Радмановић“ Нови Град
19.Kaдровска питања:
а) Именовање в.д. чланова Управног одбора Јавне установе Парк природе“Уна“
б)Разрјешење чланова Управног одбора Јавне установеТуристичка организација
општине Нови Град
в) Именовање в.д. чланова Управног одбора Јавне установе Туристичка организација
општине Нови Град
ТАЧКА 1.
Разматрање и усвајање Извода из записника са 35. 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 35.
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 35. редовне сједнице
Скупштине општине Нови Град
I
Усваја се Извод из записника са 35. редовне сједнице Скупштине општине Нови Град,
одржане 28.11.2019. 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. Милана Мариновић, СНСД, поставила је једно питање начелнику општине које гласи:
Наиме сви смо свједоци немилог догађаја који се у ноћи са недеље на понедељак десио у
насељу Реповац. Знамо да је дошло до пожара, да је горјела зграда и да је изгорјело неколико
станова у том пожару и оно најтрагичније што се десило јесте да је зграда остала без крова.
Питање гласи: “ Да ли општинска управа намјерава да помогне тим људима везано за санацију
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крова, обзиром да је мјесец децембар да се сваког тренутка могу очекивати озбиљне падавине и
да би то било нешто горуће што би требало да се ријеши?“
2. Маринко Костадиновић, ПДП, поставио је два питања начелнику општине која гласе:
1. Моје одборничко питање се протеже кроз пар скупштина па је више констатација, значи да
није комисија изашла на овај пут горе за Жуљевицу гдје је дошло до слијегања терена и стварно
ако буде снијега мислим да се горе даље неће моћи и горе треба ставити забрану, значи неки
знак да се не може пролазити.
2. Друга констатација везана је за расвјету: Замољавам административну службу и Начелника
општине који је рекао да ће доћи до реконструкције те расвјете гдје ће се мијењати лед лампе и
то би било веома пожељно. Значи имамо расвјету гдје негдје гори по читав дан, негдје читаву
ноћ, негдје пар сати, значи неуједначено. Мислим да би пуно више уштедили средстава у
буџету да би могли даље да ширимо расвјету по неким мјестима гдје је она потребна.
3. Бојан Вујановић, ПДП, поставио је једно питање начелнику општине које гласи:
Одборничко питање односи се на рјешавање проблема локалног пута Пејин мост – Јоховица.
Мјештани села Мала Новска Рујишка и Јоховица питају начелника општине да ли је могуће у
најкраћем року да се санира и стави у функцију путни правац Пејин мост – Јоховица. Наведена
дионица пута је у јако лошем стању због камиона који возе дрва (Шумарија извози дрва),
мостови који су санирани издигнути су изнад нивоа пута и пут треба насути. Пут је непроходан
за путничка возила више од мјесец дана и то ствара велики проблем мјештанима јер на том
потезу имамо и седам ученика који иду у школу околним путем преко Дубовика и произвођаче
млијека који на себи носе млијеко јер им је неисплативо да иду околним путем.
4. Слободан Станић, СДС, поставио је једно питање начелнику општине које гласи:
„Да ли имамо преосталих средстава у буџетској резерви да може начелник интервенисати у
вези са овим догађајем пожара на Реповцу?“
5. Бојана Тадић, самостални одборник, поставила је једно питање начелнику општине које
гласи:
Мјештани насеља Лонџа апелују на рјешавање дугогодишњег проблема канализације која како
наводе тече цестом. Мјештани наводе да свакодневно 28 ученика до шестог разреда гази по
канализацији те апелују на хитно рјешавање овог проблема.
6. Жељко Вуковић, СП, поставио је једно питање начелнику општине које гласи:
Сви знамо да је зграда изгорјела и треба помоћи људима на неки начин, ту живи 27 породица у
тој згради, па ево да покушамо на све начине да помогнемо. Имам приједлог ако се ви остали
сложите да се ми одборници ако ко може одрекнемо одборничког додатка да се људима
помогне колико се год може. Дванаести је мјесец и сви знамо какви дани долазе ии шта се
дешава да се све то заврши.
7. Мирко Вујановић, ДНС, поставио је два питања начелнику општине која гласе:
1. Прво одборничко питање ,односи се на Висећи мост у селу Трговиште.Замољен сам од
мјештана села Трговиште да изнесем овај проблем. Мост није у функцији од прољећа ове
године. Зна се да је 2014.године реновиран послије поплава и да тада није урађен како треба тј.
остао је нижи пола метра него што је био.Мјештани су тада упозоравали, али је извођач рекао
колико пара толико музике.Зато сада имају проблем послије сваке поплаве. Како се овај мост
налази на територији двију општина Приједора и Новог Града испада да није ничији и да се не
води као друштвени објекат, тако да бригу о мосту воде само мјештани који се овим мостом
служе, а служе се грађани наше општине јер њима треба за одлазак ђака у школе ,а тако и
мјештана у градове Приједор и Нови Град. Мјештани моле начелника општине да пошаље
комисију која би сагледала стање и предложила шта урадити на санацији моста.
2. Друго питање се односи на хоризонталну и вертикалну сигнализацију на магистралном путу
који пролази кроз наш град.Свједоци смо сваког дана гужви које се стварају од моста па даље
кроз град и излаз према Крупи. Прво је проблем на семафору кад је зелено из правца
Костајнице, а исто вријеме и из Приједора тада настане утрка ко ће прије скренути у град из ова
два правца а онај из Костајнице што задржава правац остаје у чуду шта се дешава. Семафор
треба доградити да из правца Приједора има још један показатељ који пропушта град.
Следећа ствар су пјешачки прелази на овом магистралном путу које смо више пута спомињали
да нису довољно обиљежени, па тако овог пута се базирам на прелаз код поште за којег нигдје
нема знака, а толико је невидљив да га возач уочава кад наиђе пјешак преко њега или самим
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доласком на њега. Зато предлажем да се на овом и следећем код степеница угради свјетлећа
сигнализација која упозорава да се ту налази пјешачки прелаз.
8. Един Шупуковић,СДА-СДП, поставио је два питања начелнику општине која гласе:
1. Имам два питања везана за проблеме који ометају нормалан проток саобраћаја на простору
наше општине, првенствено мислим на град. Грађани желе указати на улицу Карађорђеву од
пекаре „Новљанка“ па горе до фонтане. Наиме, ту постоји знак за забрану заустављања и
паркирања и и има одређени период за доставна возила, међутим очигледно је да се то не
поштује тако да паркирана аута са лијеве стране , поготово када су ту доставна возила потпуно
затворе саобраћај, тако да су остали учесници у саобраћају приморани да возе тротоаром и онда
долази до гурања пјешака.Грађани сматрају да би се тај простор требао боље уредити да нема
толике гужве, да се потпуно затвори саобраћај или да се допусти само доставним возилима и то
у одређеном временском периоду.
Други проблем – пјешачки прелаз односно семафор на улазу са Урија гдје је зауставна трака
иза семафора, тако да онај ко се заустави на зауставној траки фактички више не види семафор,
мислим да се то може једноставно урадити.
Трећа ствар јесте уређење пјешачког прелаза код пружног прелаза у Благај Ријеци. Наиме, ради
се о томе да смо ми и раније тражили да се на том просору уради пјешачки прелаз, међутим
постоји некаква одредба да је то магистрални пут и да је то немогуће, међутим данас видимо да
такав пјешачки прелаз постоји и у Брезичанима и у Сводни. Значи у Благај Јапри се налази и са
десне и са лијеве стране аутобусна станица и на том мјесту ђаци прелазе магистрални пут и иду
у школу у Благај Ријеку, као и у Видорији код пружног прелаза на улазу у Рогу.
2. Друго питање односи се на надлежности и рјешавања неправилног паркирања у граду.
Наиме, то је надлежност комуналне инспекције до краја радног времна тј. до 15 часова, грађани
питају чија је то надлежност након 15 часова, коме се могу обратити ако дође до погрешног
паркирања?
9.Селим Екић, СДА-СДП, поставио је два питања начелнику општине која гласе:
1. Грађани ул. 9. мај, Уријански пут, од сметлишта Шућа до кућа Селмића, питају Начелника да
ли се може извршити санација приступних путева на ове путне правце, јер 10-ак година никад
није вршен насип на овим путевима?
2. Мјештани насеља Благај питају да ли се може поставити контејнер за одвоз смећа, у близини
моста на ријеци Сани, технички на том простору постоји могућност за постављање истог. У том
дијелу насеља на раскрсници несавјесни возачи, мјештани као и становници околних мјеста
често избацују вреће смећа. Постављањем контејнера, вјерују мјештани, да би се ријешио овај
проблем.
10. Мирко Згоњанин, ДНС, поставио је једно питање начелнику општине које гласи:
Иако сам објашњавао становницима Пољaвница да то није некако у нашој надлежности они су
ме замолили да ипак то питање поставим. Кажу да су свједоци баш масовног раскривања крова
на халама које су биле у власништву Лигношпера, а сада у власништву приватног посједника да
су учестале крађе у текстилном погону у смислу крађа уређаја, мотора итд.
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 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 Приједлог Одлуке о усвајању Буџета општине Нови Град за 2020. годину,
да није имао примједби те предлаже да се Приједлог Одлуке достави Скупштини на разматрање
и усвајање.
Предсједник СО-е је отворио расправу.

5
У расправи су учествовали одборници: Зоран Мршић, Слободан Станић, Сњежана
Рајилић, Милан Вуковић, и Маринко Костадиновић.
Начелник општине дао је додатно образложење.
Предсједник СО-е је закључио расправу и дао на гласање Приједлог Одлуке о усвајању
Буџета општине Нови Град за 2020.годину, након чега је констатовао да је Одлука усвојена са
24 гласa ЗА,ПРОТИВ - а 1 одборник био је УЗДРЖАН, те је потребном скупштинском већином
донесен
З А К Љ У Ч А К
1. Усваја се Одлука о усвајању Буџета општине Нови Град за 2020. 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 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 Приједлог Одлуке о извршењу Буџета општине Нови Град за 2020. годину,
да није имао примједби те предлаже да се Приједлог Одлуке достави Скупштини на разматрање
и усвајање.
Предсједник СО-е је отворио расправу.
Како расправе није било, предсједник СО-е је дао на гласање Приједлог Одлуке о извршењу
Буџета Општине Нови Град за 2020. годину, након чега је констатовао да је Одлука усвојена са
22 гласа ЗА, ПРОТИВ - а 1 одборник био је УЗДРЖАН, те је потребном скупштинском већином
донесен
З А К Љ У Ч А К
1. Усваја се Одлуке о извршењу Буџета Општине Нови Град за 2020. годину.
2. Одлука ће се објавити у „Службеном гласнику општине Нови Град“.
3. Закључак ступа на снагу даном доношења.
ТАЧКА 5.
Приједлог Одлуке о утврђивању пореске стопе за опорезивање непокретности на
подручју општине Нови Град за 2020.годину
Уводничар за ову тачку дневног реда био је 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 утврђивању пореске стопе за опорезивање
непокретности на подручју општине Нови Град за 2020.годину , да није имао примједби те
предлаже да се Приједлог Одлуке достави Скупштини на разматрање и усвајање.
Предсједник СО-е је отворио расправу.
Како расправе није било Предсједник СО-е је дао на гласање Приједлог Одлуке о
утврђивању пореске стопе за опорезивање непокретности на подручју општине Нови Град за
2020.годину, након чега је констатовао да је Одлука усвојена са 21 гласом ЗА ,ПРОТИВ - а 1
одборник је био УЗДРЖАН,те је потребном скупштинском већином донесен
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З А К Љ У Ч А К
1. Усваја се Одлука о утврђивању пореске стопе за опорезивање непокретности на
подручју општине Нови Град за 2020.годину.
2. Одлука ће се објавити у „Службеном гласнику општине Нови Град“.
3. Закључак ступа на снагу даном доношења.
ТАЧКА 6.
Приједлог Одлуке о
ослобађању плаћања пореза на непокретности за обављање
дефицитарне производно-занатске дјелатности на подручју општине Нови Град за
2020.годину
Уводничар за ову тачку дневног реда је био Дамир Шевић, начелник Одјељења за
привреду и пољопривреду.
Предсједник СО-е је отворио расправу.
Како расправе није било Предсједник СО-е је дао на гласање Приједлог Одлуке о
ослобађању плаћања пореза на непокретности за обављање дефицитарне производно-занатске
дјелатности на подручју општине Нови Град за 2020.годину, након чега је констатовао да је
Одлука усвојена са 22 гласа ЗА (једногласно), те је донесен
ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Одлука о ослобађању плаћања пореза на непокретности за обављање
дефицитарне производно-занатске дјелатности на подручју општине Нови Град за
2020.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 2020.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 дао на гласање Приједлог Одлуке о висини
вриједности непокретности на подручју општине Нови Град за потребе утврђивања пореза на
непокретности у 2020.години, након чега је констатовао да је Одлука усвојена са 21 гласом ЗА,
ПРОТИВ - а 1 одборник био је уздржан, те је потребном скупштинском већином донесен
ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Одлука о висини вриједности непокретности на подручју општине Нови
Град за потребе утврђивања пореза на непокретности у 2020.години
2. Одлука ће се објавити у „Службеном гласнику општине Нови Град“.
3. Закључак ступа на снагу даном доношења.
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ТАЧКА 8.
Приједлог Одлуке о утврђивању основице за обрачун ренте за 2020.годину
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 дао на гласање Приједлог Одлуке о
утврђивању основице за обрачун ренте за 2020.годину, након чега је констатовао да је Одлука
усвојена са 21 гласом ЗА,ПРОТИВ - а 1 одборник био је уздржан, те је потребном
скупштинском већином донесен
ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Одлука о утврђивању основице за обрачун ренте за 2020.годину.
2. Одлука ће се објавити у „Службеном гласнику општине Нови Град“.
3. Закључак ступа на снагу даном доношења.
ТАЧКА 9.
Приједлог Програма рада Скупштине општине за 2020. годину
Уводничар за ову тачку дневног реда био је Селим Екић, потпредсједник Скупштине
општине Нови Град
Предсједник СО-е је отворио расправу.
Како расправе није било Предсједник СО-е је дао на гласање Приједлог Програма рада
Скупштине општине за 2020.годину, након чега је констатовао да је Програм усвојен са 21
гласом ЗА (једногласно), те је донесен
ЗАКЉУЧАК
1.Усваја се Програм рада Скупштине општине за 2020.годину
2. Одлука ће се објавити у „Службеном гласнику општине Нови Град“.
3. Закључак ступа на снагу даном доношења.
ТАЧКА 10.
Приједлог Програма рада спортских клубова и организација на подручју општине Нови
Град у 2020. години
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 рада
спортских клубова и организација на подручју општине Нови Град у 2020.години, након чега
је констатовао да је Програм усвојен са 19 гласова ЗА (једногласно) и донесен
ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Програм рада спортских клубова и организација на подручју општине
Нови Град у 2020. години.
2. Закључак ступа на снагу даном доношења.
Потпредсједник СО-е је предсједавао наставком сједнице од тачке 11.
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ТАЧКА 11.
Приједлог Програма утрошка средстава добијених од накнаде за експлоатацију
минералних сировина у 2020. години
Дамир Шевић, начелник Одјељења за привреду и пољопривреду је дао уводно
образложење за тачке дневног реда од 11-15 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
11-15, да није имао примједби те предлаже да се Приједлози Програма доставе Скупштини на
разматрање и усвајање.
Потпредсједник СО-е је отворио расправу и предложио да се гласа у пакету за тачке од
11 - 15 што су одборници једногласно прихватили.
Како расправе није било потпредсједник СО-е је дао на гласање приједлоге Програме од 11-15,
након чега је констатовао да су Програми усвојени са 19 гласова ЗА (једногласно), те су
донесени
ЗАКЉУЧАК
1.Усваја се Програм утрошка средстава добијених од накнаде за експлоатацију
минералних сировина у 2020. години
2.Програм ће се објавити у „Службеном гласнику општине Нови Град“.
3. Закључак ступа на снагу даном доношења
ТАЧКА 12.
Приједлог Програма утрошка средстава добијених од накнаде за експлоатацију шумских
сортимената у 2020. години
ЗАКЉУЧАК
1.Усваја се Програм утрошка средстава добијених од накнаде за експлоатацију шумских
сортимената у 2020. години
2.Програм ће се објавити у „Службеном гласнику општине Нови Град“.
3. Закључак ступа на снагу даном доношења
ТАЧКА 13.
Приједлог Програма утрошка средстава добијених од накнаде за коришћење шума у
приватној својини у 2020. години
ЗАКЉУЧАК
1.Усваја се Програм утрошка средстава добијених од накнаде за коришћење шума у
приватној својини у 2020. години
2.Програм ће се објавити у „Службеном гласнику општине Нови Град“.
3. Закључак ступа на снагу даном доношења
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ТАЧКА 14.
Приједлог Програма утрошка средстава добијених од накнаде за промјену намјене
пољопривредног земљишта у грађевинско земљиште у 2020. години

ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Програм утрошка средстава добијених од накнаде за промјену намјене
пољопривредног земљишта у грађевинско земљиште у 2020. години.
2. Програм ће се објавити у „Службеном гласнику општине Нови Град“.
3. Закључак ступа на снагу даном доношења.
ТАЧКА 15.
Програм утрошка средстава добијених од посебних водних накнада у 2020. години.
ЗАКЉУЧАК
1.Усваја се Програм утрошка средстава добијених од посебних водних накнада у 2020.
години.
2.Програм ће се објавити у „Службеном гласнику општине Нови Град“.
3. Закључак ступа на снагу даном доношења
ТАЧКА 16.
Приједлог Програма обављања комуналних дјелатности заједничке комуналне
потрошње на јавним површинама на подручју општине Нови Град за 2020. 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.
Како расправе није било потпредсједник СО-е је дао на гласање Приједлог Програма обављања
комуналних дјелатности заједничке комуналне потрошње на јавним површинама на подручју
општине Нови Град за 2020. годину, након чега је констатовао да је Програм усвојен са 19
гласова ЗА (једногласно), те је донесен
ЗАКЉУЧАК
1.Усваја се Програм обављања комуналних дјелатности заједничке комуналне
потрошње на јавним површинама на подручју општине Нови Град за 2020. годину
2.Програм ће се објавити у „Службеном гласнику општине Нови Град“.
3. Закључак ступа на снагу даном доношења
ТАЧКА 17.
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 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 Приједлог Плана одржавања
и заштите локалних и некатегорисаних путева и улица на подручју општине Нови Град за
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2020.годину, након чега је констатовао да План усвојен са 19 гласова ЗА (једногласно), те је
донесен
ЗАКЉУЧАК
1.Усваја се План одржавања и заштите локалних и некатегорисаних путева и улица на
подручју општине Нови Град за 2020. годину
2. План ће се објавити у „Службеном гласнику општине Нови Град“.
3. Закључак ступа на снагу даном доношења
ТАЧКА 18.
Приједлог Плана уписа ученика у први разред средњих школа на подручју општине Нови
Град за школску 2020/2021. годину:
а) ЈУ Гимназија „Петар Кочић“Нови Град
б) ЈУ Средњошколски центар „Ђуро Радмановић“ Нови Град
Уводничар за ову тачку дневног реда био је Боривој Јапунџа, начелник Одјељења за
друштвене дјелатности.
Потпредсједник СО-е је отворио расправу.
Како расправе није било Потпредсједник СО-е је 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 (једногласно), те је дато
М И Ш Љ Е Њ Е
Приједлог Плана уписа ученика у 1. разред ЈУ Гимназија „Петар Кочић“ у Новом Граду
за школску 2020/2021.годину донесен Одлуком број: 908/19 од 04.12.2019. године од стране
Школског одбора, одражава потребе и интерес ученика завршних разреда основних школа са
подручја Општине.
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 (једногласно), те је дато
М И Ш Љ Е Њ Е
Приједлог Плана уписа ученика у 1. разред ЈУ Средњошколски центар „Ђуро
Радмановић“ у Новом Граду за школску 2020/2021.годину донесен Одлуком број: 2864/19 од
27.11.2019. године од стране Школског одбора, одражава потребе и интерес ученика завршних
разреда основних школа са подручја Општине.
ТАЧКА 19.
Kaдровска питања:
a) Именовање в.д. чланова Управног одбора Јавне установе Парк природе „Уна“
Начелник општине предлаже за вршиоце дужности чланова Управног одбора Јавне
установе Парк природе „Уна“: Ољача Дражена, представник Општине Нови Град; Бабић
Даријану, представник Општине Козарска Дубица; Вурунa Милоша, представник Општине
Костајница; Мачкић Вујасин Свјетлану представник Општине Крупа; на Уни и Павић Дејана
представник невладиног сектора.
Потпредсједник СО-е је отворио расправу.
Како расправе није било Потпредсједник СО-е је дао на гласање Приједлог начелника
општине да се за в.д чланове Управног одбора Јавне установе Парк природе „Уна“ именују
предложени кандидати, након чега је констатовао да је Приједлог усвојен са 21 гласом ЗА
(једногласно), те је донесена
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ОДЛУКА
о именовању вршиоца дужности чланова Управног одбора
Јавне установе Парк природе „Уна“
I
За вршиоце дужности чланова Управног одбора Јавне установеПарк природе „Уна“, именују се:
1. Ољача Дражен, представник Општине Нови Град,
2. Бабић Даријана, представник Општине Козарска Дубица.
3. Вурунa Милош, представник Општине Костајница,
4. Мачкић Вујасин Свјетланa, представник Општине Крупа на Уни и
5. Павић Дејан, представник невладиног сектора.
II
Мандат вршиоца дужности чланова Управног одбора Јавне установе Парк природе
„Уна“ ће трајати до окончања законом прописаног поступка јавне конкуренције за избор и
именовање чланова Управног одбора Јавне установе Парк природе „Уна“, а најдуже 60 дана.
III
Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном гласнику општине
Нови Град“.
б) Разрјешење в.д. чланова Управног одбора Јавне установе Турисртичка организација
Нови Град
Начелник општине предлаже да се разрјеше чланови Управног одбора Јавне установе
Туристичка организација Нови Град: Балтић Миранда, Славић Емир и Поповић Драгана.
Потпредсједник СО-е је отворио расправу.
Како расправе није било Потпредсједник СО-е је дао на гласање Приједлог начелника
општине да се разрјеше чланови Управног одбора Јавне установе Туристичка организација
Нови Град, након чега је констатовао да је Пријелог усвојен са 21 гласом ЗА (једногласно), те је
донесена
ОДЛУКА
о разрјешењу чланова Управног одбора
Јавне установе Туристичка организација општине Нови Град
I
Разрјешавају се чланови Управног одбора Јавне установе Туристичка организација
општине Нови Град, због истека мандата, и то:
1)
2)
3)

Балтић Миранда,
Славић Емир
Поповић Драгана.
II

Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику
општине Нови Град“.
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В) Именовање в.д. чланова Управног одбора Јавне установе Туристичка организација
Нови Град
Начелник општине предлаже за вршиоце дужности чланова Управног одбора
Јавне установе Туристичка организација Нови Град: Балтић Миранду, Славић Емира и
Милановић Мају.
Потпредсједник СО-е је отворио расправу.
Како расправе није било Потпредсједник СО-е је дао на гласање Приједлог начелника
општине да се за в.д чланове Управног одбора Јавне установе Туристичка организација Нови
Град именују предложени кандидати, након чега је констатовао да је Приједлог усвојен са 21
гласoм ЗА (једногласно), те је донесена
ОДЛУКА
о именовању вршиоца дужности чланова Управног одбора
Јавне установе Туристичка организација општине Нови Град
I
За вршиоце дужности чланова Управног одбора Јавне установе Туристичка организација
општине Нови Град, именују се:
1. Балтић Миранда,
2. Славић Емир
3. Милановић Маја.
II
Мандат вршиоца дужности чланова Управног одбора Јавне установе Туристичка
организација општине Нови Град ће трајати до окончања законом прописаног поступка јавне
конкуренције за избор и именовање чланова Управног одбора Јавне установе Туристичка
организација општине Нови Град, а најдуже 60 дана.
III
Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном гласнику општине
Нови Град“.

Предсједник СО-е је закључио 36. редовну сједницу у 11,25 часова.
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