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ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА
СА 38. РЕДОВНЕ СЈЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ НОВИ ГРАД
Тридесетосма редовна сједница Скупштине општине Нови Град је одржана 27.02.2020.
године са почетком у 9,00 часова, у сали број 5, Општине Нови Град.
Сједници је присуствовало 25 одборника.
Сједници нису присуствовали одборници: Милана Мариновић 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 СО-е; начелници Одјељења: Зоран Мијатовић (уводничар за тачку 9); Дамир
Шевић; Боривој Јапунџа (уводничар за тачке 10 и 11); Љубан Кнежевић,испред Одјељења за
општу управу; Милан Боснић, шеф Одсјека за трезор (уводничар за тачке 3 и 4); Данка
Граонић, испред Одјељења за просторно уређење и стамбено-комуналне послове (уводничар за
тачку 5); Игор Јелинић, испред Одјељења за привреду и пољопривреду ( уводничар за тачке 7 и
8); Маја Јованић Костадиновић, директор ЈУ Радио Нови Град (уводничар за тачку 6.подтачка
а); Сулејман Селимагић, директор ЈУ ГСЦ „Сопортска дворана“ (уводничар за тачку 6.
подтачка б); Зоран Рађеновић, директор ЈЗУ Дом здравља Нови Град (уводничар за тачку 6
подтачка в); Небојша Тодић, директор ЈУ Туристичка организација општине Нови Град
(уводничар за тачку 6 подтачка г), Дражен Бабић, директор ЈУ „Културно-образовни центар“
Нови Град (уводничар за тачку 6 подтачка д); Милан Маринчић, директор ЈУ Дјечији вртић
„Пчелица Маја“Нови Град (уводничар за тачку 6 подтачка ђ); Владимир Мирић, директор ЈУ
Центар за социјални рад Нови Град (уводничар за тачку 6 подтачка е); Слободанка Вујиновић,
директор ЈУ Народна библиотека Нови Град (уводничар за тачку 6 подтачка ж); Зора Савић,
новинар „Радио Нови Град“ Нови Град и Вељко Бабић, новинар РТРС-а.
Сједницом је предсједавао Мирко Згоњанин, предсједник СО-е, који је отворио 38.
редовну сједницу Скупштине општине Нови Град, констатовао да сједници присуствује 25
одборника, а потом предложио дневни ред који су одборници добили у писаној форми и
отворио расправу.
У расправи је учествовао одборник Слободан Станић и предложио допуну дневног реда
тачком :Разматрање и усвајање захтјева Предсједништву БиХ за одржавање хитне сједнице
Предсједништва ради заузимања става и подузимања мјера у вези намјера Републике Хрватске
да складишти радиоактивни отпад на локацији Трговска гора Черкезовац и образложио.
Мирослав Дрљача, начелник општине дао је додатно образложење везано за
предложену допуну дневног реда, уз констатацију да предложене тачке дневног реда морају
бити адекватно припремљене за сједницу СО-е.
Предсједник СО-е је закључио расправу и дао на гласање дневни ред, након чега је
констатовао да је дневни ред усвојен са 22 гласа ЗА (једногласно), те је донесен
ДНЕВНИ РЕД
1. Разматрање и усвајање Извода из записника са 37. редовне сједнице Скупштине
општине Нови Град
2. „Актуелни час“
3. Приједлог Одлуке о отпису дијела потраживања евидентираних у рачуноводственој
евиденцији општине Нови Град
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4. Приједлог Одлуке о отпису дијела обавеза евидентираних у рачуноводственој
евиденцији општине Нови Град
5. Приједлог Одлуке о начину и условима јавне продаје земљишта у државној својини
у К.О. Нови Град 1
6. Програм рада и финансијски план јавних установа и предузећа за 2020.годину:
а) ЈП „Радио Нови Град“Нови Град,
б) ЈУ ГСЦ 'Спортска дворана Нови Град,
в) ЈЗУ „Дом здравља Нови Град“ Нови Град,
г) ЈУ Туристичка организација општине Нови Град,
д) ЈУ „Културно-образовни центар Нови Град“ Нови Град,
ђ) ЈУ Дјечији вртић ''Пчелица Маја'' Нови Град,,
е) ЈУ Центар за социјални рад Нови Град,,
ж) ЈУ „Народна библиотека Нови Град“
7. Приједлог Програма мјера систематске превентивне дезинсекције и дератизације на
подручју општине Нови Град за 2020.годину
8. Приједлог Плана систематске превентивне дезинсекције и дератизације на подручју
општине Нови Град за 2020.годину
9. Приједлог Одлуке о усвајању Плана капиталних инвестиција општине Нови Град за
период 2020. до 2022.године
10. Информација о раду спортских клубова и организација на подручју општине Нови
Град
11. Информација о стању културе у 2019.години на подручју општине Нови Град
ТАЧКА 1.
Разматрање и усвајање Извода из записника са 37. 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 37.
редовне сједнице СО-е Нови Град, након чега је констатовао да је Извод из записника ,усвојен
са 22 гласа ЗА (једногласно) и до н е с е н
ЗАКЉУЧАК
о усвајању Извода из записника са 37. редовне сједнице
Скупштине општине Нови Град
I
Усваја се Извод из записника са 37. редовне сједнице Скупштине општине Нови Град,
одржане 30.01.2020. 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. Сњежана Рајилић, СНСД, поставила је два питања начелнику општине која гласе:
1. „Прво питање је и питање и приједлог а односи се на могућност изградње рекламних (не
могу баш рећи рекламних) aли паноа на којим би се могли у нашем граду обавјештавати
грађани о преминулим особама. Сада имамо ситуацију а и у моје вријеме да је то рађено на
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дрвећу или липама итд. па да то сада не буде тако ево то је један приједлог или питање да ли се
то може урадити на два или три мјеста?
2. Питање начелнику а очекујем одговор од Одјељења за урбанизам, по којој цијени је продана
земља бензинскиој пумпи Гаги транс приликом њихове легализације пумпе?“
2. Борислав Новаковић, СНСД, поставио је једно питање начелнику општине које гласи:
„Постоји ли могућност да се поправи стара улична расвјета у Добрљину и Горњем Водичеву
јер већ дужи временски период велик број сијалица не свијетли и грађани се оправдано буне
због тога?“
3. Бојан Вујановић, ПДП, поставио је једно питање начелнику општине које гласи:
Одборничко питање односи се на рјешавање проблема нелегалног одлагања отпада у приватној
шуми која се налази у катастарској општини Соколиште КО 2264 (нови премјер), Крајић (стари
премјер).
Треба нагласити да се у близини нелегалног одлагања отпада налази извориште питке воде коју
користе мјештани.
Мјештани МЗ Соколиште траже да надлежни орган изврши увиђај, утврди чињенично стање и
предузму одговарајуће мјере ради спречавања нелегалног одлагања отпада и стварања дивље
депоније.
Такође, мјештани питају да ли је могуће да се изврши поновно постављање контејнера на
аутобуској станици „Липар“ која се налази у близини нелегалног одлагања отпада, а који је
прије извјесног времена уклоњен.Мишљење је да би се постављањем контејнера спријечило
нелегално одлагање отпада.
4. Мира Лазић, СНСД, поставила је једно питање начелнику општине које гласи:
„Кад ће бити ријешена електромрежа у Горњој Сводни засеок Марчете и Вујасини која је већ
дуго у лошем стању тј.ради се о изваљеним стубовима који су опасност за мјештане са чим је
Електра упозната?“
5. Маринко Костадиновић, ПДП, поставио је два питања начелнику општине која гласе:
Прво да похвалим групу грађана из Доњег Водичева која је изишла и уредила партизанско
гробље у Доњем Водичеву.
1. Прво питање односи се на расвјету која је урађена у засеоку Гајићи – Велика Жуљевица гдје
је првих неколико дана радила расвјета а сад раде свега двије сијалице а десет их не ради па би
било добро да се оформи нека комисија или ко већ да се то замјени или да се погледа шта је у
питању.
2.Друго одборничко питање долази из села Велика Жуљевица од мјештана који користе
друштвени дом у Великој Жуљевици. Знамо када је дошло до рушења школе у Великој
Жуљевици гдје смо сви учествовали у доношењу одлуке да објекат није добар и да представља
опасност по грађане, али знамо и да је речено да ће се из средстава урадити дом, међутим није
урађен околиш око дома. То су требали да ураде купци а они су покупили то што је ваљало,
камен и грађа и више нико ту није дошао. Ту су огомне количине земљишта и неваљалог
камена, гдје се легу змије. Друштвени дом служи за изузетне сврхе сахране, људи славе и
рођендане. Било би добро да се изнађе могућнoст да се багерима одгрне нешто од тог дома и да
се изврше улагања јер би требало још и вода да се уведе. Да напоменем да су ти људи
властитим средствима а нешто су добили и од општине купили за село столове и суђе и има
стварно вишеструку намјену. Још једном замољавам да се изађе горе нека комунална и да се
донесе рјешење за то. Како сам разумио мјештане а и ја сам горе из Велике Жуљевице они би
волили када би се тај дом набацио с тим што би они са властитим средствима са радом својим
учествовали а да општина да средства да се то може урадити.
6. Бојана Тадић, самостални одборник, поставила је два питања која гласе:
1. „Питање долази из МЗ Пољавнице, Равнице и Добрљин. Становници траже хитно
постављање саобраћајних знакова за ограничење брзине на магистралном путу Нови Град –
Костајница. Један једини саобраћајни знак који има на овој дионици пута јесте у Пољавницама,
ограничење 60 кад је клизавица и даље до границе општине Нови Град нема ни једног
саобраћајног знака. Свједоци смо, сви добро знамо шта значи насељено мјесто, по овоме ни
Пољавнице ни Равнице ни Добрљин нису насељена мјеста што значи да радар не може хватати
на 60 а у задње вријеме је све више присутна радарска контрола.
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2. Друго питање упућено је предсједнику Скупштине. Интересује ме шта је са овим грбом
општине Нови Град са ове говорнице, недостаје већ двије три сједнице па ако је могуће да се
стави?
7. Милан Вуковић, СНСД, поставио је једно питање начелнику општине које гласи:
„Постоји ли могућност да се на магистралном путу М-14 Нови Град – Костајница, у насељеном
мјесту Добрљин, поставе саобраћајни знаци који би у складу са законским прописима смањили
брзину кретања моторних возила на релацији од бензиске пумпе до скретања за Унски пут?
На поменутој релацији од неколико стотина метара налазе се бензинска пумпа, маркет COMPAstor, кафе бар „Blu Magic“, жељезничка станица, ДГС, прелаз према стадиону и Унском путу
гдје живи доста становника и ђака који свакодневно прелазе магистралу на путу до школе.
Ово питање је већ постављано у ранијем периоду али пошто проблем није ријешен поново га
постављам?“
8. Мехмед Алић, СДА - СДП, поставио је два питања начелнику општине која гласе:
1. „Питање је везано за раскрсницу на магистралном путу М4 према улици Иве Андрића.
Наиме, наведена раскрсница није током ноћи освјетљена, те представља опасност за пјешаке и
возаче који се крећу према Уријама и са Урија, с тога мјештане Урија, улице Иве Андрића
интересује да ли постоји могућност постављања расвјетних тијела на наведеној раскрсници?
2. „Мјештане Бањалучке улице, Меше Селимовића – Урије, насеља Благај Ријека и Јапра а
односи се на недавну промјену бандера, наиме зaмјењене су старе дрвене бандере, те
постављене нове бетонске, при пребацивању нисконапонске мреже искључена су сва расвјетна
тијела и нису више у функцији. Грађане интересује да ли постоји могућност да се расвјетна
тијела поново ставе у функцију?“
9. Слободан Станић, СДС, поставио је једно питање начелнику општине које гласи:
У име мјештана насељеног мјеста Сводна, руководства и пријатеља ФК „Сводна“ и ФК „Седма
република“ постављам питање начелнику општине:
Евидентно је да у Сводни постоји једна група младих људи која као ентузијасти раде велике
ствари за своју мјесну заједницу, од формирања два фудбалска клуба, организовања великих
хуманитарних акција, организовања разних садржаја за здраво одрастање дјеце, организовања и
помоћ у раду културно-умјетничког друштва итд. Међутим, исто тако евидентно је да
фудбалски клубови у Сводни немају третман какав заслужују од стране општине Нови Град.
ФК „Сводна“ која је јесењи првак у свом рангу такмичења и има амбиције да уђе у виши ранг
такмичења није ушла у систем финансирања од стране општине Нови Град, док је ФК „Седма
република“ добила свега 2.000,00 КМ у односу на остале фудбалске клубове из истог ранга
такмичења који су добили 7.000,00 КМ. Постављам питање зашто је овакав однос према
Сводни и да ли ћете подржати рад ових клубова како заслужују?“
10. Зоран Мршић, самостални одборник, поставио је два питања начелнику општине која
гласе:
1. „Породице погинулих бораца из села Кршље делегирају питање када ће коначно бити
изграђено спомен обиљежје за 12 погинулих бораца из овог села а у току одбрамбено
отаџбинског рата 1992-1995 године и образложио?
За спомен обиљежје у селу Кршље је израђен пројекат и усаглашена локација а на изградњу се
чека већ више од пет година а Кршље су једно од малобројних села гдје до сада није изграђено
спомен обиљежје.“
2. „Грађани из МЗ Велика Рујишка забринути су због могућности скорог затварања Основне
школе у Великој Рујишкој иако на подручју МЗ има довољно дјеце да школа и даље ради , али
десетак ученика са подручја ове МЗ иде у школу у Дубовик на подручју општине Крупа на
Уни. и образложио .
На постављена питања одборника одговоре је дао Мирослав Дрљача, начелник општине осим
другог питања Сњежане Рајилић којој ће одговор доставити у писаној форми.
На одговоре није било коментара ни примједби.
Предсједник СО-е је закључио „Актуелни час“.
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ТАЧКА 3.
Приједлог Одлуке о отпису дијела потраживања евидентираних у рачуноводственој
евиденцији општине Нови Град
Уводничар за ову тачку дневног реда je био Милан Боснић, шеф Одсјека за трезор.
Предсједник СО-е је отворио расправу.
Како расправе није било, предсједник СО-е је дао на гласање Приједлог Одлуке о отпису дијела
потраживања евидентираних у рачуноводственој евиденцији општине Нови Град, 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 Одлука о отпису дијела потраживања евидентираних у рачуноводственој
евиденцији општине Нови Град.
2. Одлука ће се објавити у „Службеном гласнику општине Нови Град“.
3. Закључак ступа на снагу даном доношења
ТАЧКА 4.
Приједлог Одлуке о отпису дијела обавеза евидентираних у рачуноводственој евиденцији
општине Нови Град
Уводничар за ову тачку дневног реда je био Милан Боснић, шеф Одсјека за трезор.
Предсједник СО-е је отворио расправу.
Како расправе није било, предсједник СО-е је дао на гласање Приједлог Одлуке о отпису дијела
обавеза евидентираних у рачуноводственој евиденцији општине Нови Град, 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 о отпису дијела обавеза евидентираних у рачуноводственој
евиденцији општине Нови Град.
2. Одлука ће се објавити у „Службеном гласнику општине Нови Град“.
3. Закључак ступа на снагу даном доношења.
ТАЧКА 5.
Приједлог Одлуке о начину и условима јавне продаје земљишта у државној својини у
к.о. Нови Град 1
Уводничар за ову тачку дневног реда је била Данка Граонић, испред Одјељења за
просторно уређење и стамбено-комуналне послове
Предсједник СО-е је отворио расправу.
У расправи су учествовали одборници Слободан Станић, Сњежана Рајилић и Маринко
Костадиновић.
Данка Граонић је дала одговоре на постављена питања, а начелник општине дао је
додатно образложење.
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. Нови Град 1, након чега је
констатовао да је Одлука усвојена са 22 гласова ЗА, ПРОТИВ - а 2 одборника била су
УЗДРЖАНА , те је потребном скупштинском већином донесен
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З А К Љ У Ч А К
1. Усваја се Одлука о начину и условима јавне продаје земљишта у државној својини
у к.о. Нови Град 1.
2. Одлука ће се објавити у „Службеном гласнику општине Нови Град“.
3. Закључак ступа на снагу даном доношења.
ТАЧКА 6.
Програм рада и финансијски план јавних установа и предузећа за 2020. годину:
а) ЈП „Радио Нови Град“Нови Град
Уводничар за ову подтачку дневног реда била је Маја Јованић Костадиновић, директор
ЈП „Радио Нови Град“ Нови Град.
Предсједник СО-е је отворио расправу.
У расправи je учествовао одборник Маринко Костадиновић.
Маја Јованић Костадиновић је дала одговоре на постављена питања.
Предсједник СО-е је закључио расправу и дао на гласање Програм рада и финансијски
план ЈП „Радио Нови Град“ Нови Град за 2020. годину након чега је констатовао да је исти
усвојен са 21 глас ЗА (једногласно), те је донесена
ОДЛУКА
о давању сагласности на Програм рада и финансијски план
Јавнoг предузећа „Радио Нови Град“ Нови Град за 2020. годину
1.

Даје се сагласност на Програм рада и финансијски план Јавног предузећа „Радио
Нови Град“ Нови Град за 2020. годину.

2.

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном
гласнику општине Нови Град“.

б) ЈУ ГСЦ „Спортска дворана“ Нови Град
Уводничар за ову подтачку дневног реда био је Сулејман Селимагић, директор ЈУ ГСЦ
„Спортска дворана“ Нови Град.
Предсједник СО-е је отворио расправу.
У расправи је учествовао одборник Маринко Костадиновић.
Сулејман Селимагић је дао одговоре на постављена питања.
Предсједник СО-е је закључио расправу и дао на гласање Програм рада и финансијски
план ЈУ ГСЦ „Спортска дворана“ Нови Град за 2020. годину након чега је констатовао да је
исти усвојен са 19 гласова ЗА (једногласно), те је донесена
ОДЛУКА
о давању сагласности на Програм рада и финансијски план
Јавне установе ГСЦ „Спортска дворана“ Нови Град за 2020. годину
1.

Даје се сагласност на Програм рада и финансијски план Јавне установе ГСЦ
„Спортска дворана“ Нови Град за 2020. годину.

2.

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном
гласнику општине Нови Град“.
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в) ЈЗУ Дом здравља Нови Град
Уводничар за ову подтачку дневног реда био је Зоран Рађеновић , директор ЈЗУ Дом
здравља Нови Град.
Предсједник СО-е је отворио расправу.
У расправи су учествовали одборници Сњежана Рајилић и Маринко Костадиновић.
Зоран Рађеновић је дао одговоре на постављена питања.
Предсједник СО-е је закључио расправу и дао на гласање Програм рада и финансијски
план ЈЗУ Дом здравља Нови Град за 2020. годину након чега је констатовао да је исти усвојен
са 20 гласова ЗА (једногласно) те је донесена
ОДЛУКА
о давању сагласности на Програм рада и финансијски план
Јавне здравствене установе Дом здравља Нови Град за 2020. годину
1.

Даје се сагласност на Програм рада и финансијски план Јавне здравствене установе
Дом здравља Нови Град за 2020. годину.

2.

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном
гласнику општине Нови Град“.

г) ЈУ Туристичка организација општине Нови Град
Уводничар за ову подтачку дневног реда био је Небојша Тодић, директор ЈУ Туристичка
организација општине Нови Град.
Предсједник СО-е је отворио расправу.
Како расправе није било предсједник СО-е је дао на гласање Програм рада и
финансијски план ЈУ Туристичка организација општине Нови Град за 2020. годину након чега
је констатовао да је исти усвојен са 18 гласова ЗА (једногласно) те је донесена
ОДЛУКА
о давању сагласности на Програм рада и финансијски план
Јавне установе Туристичка организација општине Нови Град за 2020. годину
1.

Даје се сагласност на Програм рада и финансијски план Јавне установе Туристичка
организација општине Нови Град за 2020. годину.

2.

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном
гласнику општине Нови Град“.

д) ЈУ „Културно-образовни центар“Нови Град
Уводничар за ову подтачку дневног реда био је Дражен Бабић, директор ЈУ „Културнообразовни центар“ Нови Град.
Предсједник СО-е је отворио расправу.
Како расправе није било предсједник СО-е је дао на гласање Програм рада и
финансијски план ЈУ „Културно-образовни центар“ Нови Град за 2020. годину након чега је
констатовао да је исти усвојен са 18 гласова ЗА (једногласно) те је донесена
ОДЛУКА
о давању сагласности на Програм рада и финансијски план
Јавне установе „Културно-образовни центар“ Нови Град за 2020. годину
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1.

Даје се сагласност на Програм рада и финансијски план Јавне установе „Културнообразовни центар“ Нови Град за 2020. годину.

2.

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном
гласнику општине Нови Град“.

ђ) ЈУ Дјечији врић „Пчелица Маја“ Нови Град
Уводничар за ову подтачку дневног реда био је Милан Маринчић, директор ЈУ Дјечији
вртић „Пчелица Маја“ Нови Град.
Предсједник СО-е је отворио расправу.
Како расправе није било предсједник СО-е је дао на гласање Програм рада и
финансијски план ЈУ Дјечији вртић „Пчелица Маја“ Нови Град за 2020. годину након чега је
констатовао да је исти усвојен са 23 гласа ЗА (једногласно) те је донесена
ОДЛУКА
о давању сагласности на Програм рада и финансијски план
Јавне установе Дјечији вртић „Пчелица Маја“ Нови Град за 2020. годину
1.

Даје се сагласност на Програм рада и финансијски план Јавне установе Дјечији
вртић „Пчелица Маја“ Нови Град за 2020. годину.

2.

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном
гласнику општине Нови Град“.

е) ЈУ Центар за социјални рад Нови Град
Уводничар за ову подтачку дневног реда био је Владимир Мирић, директор ЈУ Центар за
социјални рад Нови Град.
Предсједник СО-е је отворио расправу.
У расправи је учествовао одборник Миленко Вејиновић.
Предсједник СО-е је закључио расправу и дао на гласање Програм рада и финансијски
план ЈУ Центар за социјални рад Нови Град за 2020. годину након чега је констатовао да је исти
усвојен са 22 гласа ЗА (једногласно) те је донесена
ОДЛУКА
о давању сагласности на Програм рада и финансијски план
Јавне установе Центар за социјални рад Нови Град за 2020. годину
1.

Даје се сагласност на Програм рада и финансијски план Јавне установе Центар за
социјални рад Нови Град за 2020. годину.

2.

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном
гласнику општине Нови Град“.

ж) ЈУ Народна библиотека Нови Град
Уводничар за ову подтачку дневног реда била је Слободанка Вујиновић, директор ЈУ
Народна библиотека Нови Град.
Предсједник СО-е је отворио расправу.
Како расправе није било предсједник СО-е је дао на гласање Програм рада и
финансијски план ЈУ Народна библиотека Нови Град за 2020. годину након чега је констатовао
да је исти усвојен са 22 гласа ЗА (једногласно) те је донесена
ОДЛУКА
о давању сагласности на Програм рада и финансијски план
Јавне установе Народна библиотека Нови Град за 2020. годину
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1.

Даје се сагласност на Програм рада и финансијски план Јавне установе Народна
библиотека Нови Град за 2020. годину.

2.

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном
гласнику општине Нови Град“.

У наставку сједнице предсједавао је Селим Екић, потпредсједник СО-е.
ТАЧКА 7.
Приједлог Програма мјера систематске превентивне дезинсекције и дератизације на
подручју општине Нови Град за 2020.годину
Потпредсједник СО-е је предложио да се тачке 7 и 8 споје што су одборници
једногласно прихватили.
Уводничар за ове тачке дневног реда је био Игор Јелинић, испред Одјељења за привреду
и пољопривреду.
Потпредсједник СО-е је отворио расправу .
Како расправе није било, потпредсједник СО-е је предложио да се гласа у пакету за
Приједлог Програма мјера систематске превентивне дезинсекције и дератизације на подручју
општине Нови Град за 2020.годину и Приједлог Плана систематске превентивне дезинсекције и
дератизације на подручју општине Нови Град за 2020.годину , након чега је констатовао да су
Програм и План усвојени са 22 гласа ЗА (једногласно), те су донесени
ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Програм мјера систематске превентивне дезинсекције и дератизације на
подручју општине Нови Град за 2020.годину .
2. Пограм ће се објавити у „Службеном гласнику општине Нови Град“.
3. Закључак ступа на снагу даном доношења.
ТАЧКА 8.
Приједлог Плана систематске превентивне дезинсекције и дератизације на подручју
општине Нови Град за 2020.годину
ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се План систематске превентивне дезинсекције и дератизације 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 9.
Приједлог Одлуке о усвајању Плана капиталних инвестиција општине Нови Град за
период 2020. до 2022.године
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.
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У расправи су учествовали одборници Сњежана Рајилић, Мирко Згоњанин, Маринко
Костадиновић.
Зоран Мијатовић је дао одговоре на постављена питања.
Потпредсједник СО-е је закључио расправу и дао на гласање Приједолог Одлуке о
усвајању Плана капиталних инвестиција општине Нови Град за период од 2020. до 2022.
године, након чега је констатовао да је Одлука усвојена са 22 гласа ЗА (једногласно) те је
донесен
ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Одлука о усвајању 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.
Информација о раду спортских клубова и организација на подручју општине Нови Град
Уводничар за ову тачку дневног реда је био Боривој Јапунџа, начелник Одјељења за
друштвене дјелатности.
Потпредсједник СО-е је отворио расправу.
У расправи је учествовао одборник Маринко Костадиновић.
Потпредсједник СО-е је закључио расправу, те дао на гласање Информацију о раду
спортских клубова и организација на подручју општине Нови Град, након чега је констатовао
да је Информација усвојена са 23 гласова ЗА (једногласно), те је донесен
ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Информација о раду спопртских клубова и организација на подручју
општине Нови Град.
2. Закључак ступа на снагу даном доношења.
ТАЧКА 11.
Информација о стању културе у 2019. години на подручју општине Нови Град
Уводничар за ову тачку дневног реда је био Боривој Јапунџа, начелник Одјељења за
друштвене дјелатности.
Потпредсједник СО-е је отворио расправу.
У расправи је учествовао одборник Драго Тодић.
Потпредсједник СО-е је закључио расправу, те дао на гласање Информацију стању
културе у 2019. години на подручју општине Нови Град, након чега је констатовао да је
Информација усвојена са 23 гласова ЗА (једногласно), те је донесен
ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Информација о стању културе у 2019. години на подручју општине
Нови Град.
2. Закључак ступа на снагу даном доношења
Предсједник СО-е је закључио 38. редовну сједницу у 12,35 часова.
ЗАПИСНИЧАР
СЕКРЕТАР
ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Сузана Рађеновић
Милева Богић, дипл. правник
Мирко Згоњанин,дипл. економ.
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