РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА НОВИ ГРАД
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Стручна служба СО-е
Број: 02-013-10/20
Датум: 28.05.2020. године
ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА
СА 39. РЕДОВНЕ СЈЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ НОВИ ГРАД
Тридесетдевета редовна сједница Скупштине општине Нови Град је одржана
28.05.2020. године са почетком у 9,00 часова, у сали амфитеатра Културно-образовног центра
Нови Град.
Сједници је присуствовало 25 одборника.
Сједници нису присуствовали одборници: Бојана Тадић и Селим Екић.
Поред одборника сједници су присуствовали: Мирослав Дрљача, начелник општине;
Бојан Лукач, замјеник начелника општине; Милева Богић, секретар СО-е; начелници Одјељења:
Зоран Мијатовић (уводничар за тачке 6, 7, 14, 17 и 18); Дамир Шевић (уводничар за тачку 13);
Боривој Јапунџа (уводничар за тачку 19); Слађана Вукоман Ољача (уводничар за тачку 3);
Милан Боснић, шеф Одсјека за трезор; Мирко Ковачевић, шеф Одсјека за буџет и финансије;
Александар Јанковић, испред кабинета начелника (уводничар за тачке 4, 5, 8, 10 и 11); Предраг
Шашо, шеф Одсјека за борачко-инвалидску заштиту (уводничар за тачку 16); Маја Јованић
Костадиновић, директор ЈУ Радио Нови Град (уводничар за тачку 12 подтачка а); Сулејман
Селимагић, директор ЈУ ГСЦ „Сопортска дворана“ (уводничар за тачку 12 подтачка б); Зоран
Рађеновић, директор ЈЗУ Дом здравља Нови Град (уводничар за тачку 12 подтачка в); Дражен
Бабић, директор ЈУ „Културно-образовни центар“ Нови Град (уводничар за тачку 12 подтачка
г); Милан Маринчић, директор ЈУ Дјечији вртић „Пчелица Маја“Нови Град (уводничар за
тачку 12 подтачка д); Владимир Мирић, директор ЈУ Центар за социјални рад Нови Град
(уводничар за тачку 12 подтачка ђ и тачку 15); Небојша Тодић, директор ЈУ Туристичка
организација општине Нови Град (уводничар за тачку 12 подтачка е), Слободанка Вујиновић,
директор ЈУ Народна библиотека Нови Град (уводничар за тачку 12 подтачка ж); Мирослав
Јањић, старјешина Територијално-ватрогасне јединице Нови Град (уводничар за тачку 20);
Зоран Басрак, замјеник правобраниоца-Сједиште Приједор (уводничар за тачку 9); 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 39.
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.
Како расправе није било предсједник СО-е је дао на гласање дневни ред, након чега је
констатовао да је усвојен усвојен са 25 гласа ЗА (једногласно), сљедећи
ДНЕВНИ РЕД
1. Разматрање и усвајање Извода из записника са 38. редовне сједнице Скупштине
општине Нови Град
2. „Актуелни час“
3. Извјештај о извршењу Буџета општине Нови Град за 2019.годину
4. Приједлог Одлуке о давању сагласности на Одлуку Начелника општине о
умањењу закупнина и накнада у сврху ублажавања негативних ефеката за
привреду изазваних новим вирусом корона (COVID-19) на подручју општине
Нови Град број 01-400-49/20 од 07.04.2020.године
5. Приједлог Одлуке о давању сагласности на Одлуку Начелника општине о
умањењу закупнина и накнада у сврху ублажавања негативних ефеката за
привреду изазваних новим вирусом корона (COVID-19) на подручју општине
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Нови Град број 01-400-58/20 од 29.04.2020.године и Одлуке o измјени Одлуке
Начелника општине о ослобађању односно умањењу закупнина и накнада у
сврху ублажавања негативних ефеката за привреду изазваних новим вирусом
корона (COVID-19) на подручју општине Нови Град број 01-400-62/20 од
11.05.2020.године
6. Приједлог Одлуке о додјели пословног простора на коришћење Општинској
борачкој организацији Нови Град , Мјесна борачка организација Рудице
7. Приједлог Одлуке о додјели пословног простора на коришћење Удружењу
„GREEN TEAM“Нови Град
8. Приједлог Одлуке о висини мјесечног новчаног учешћа родитеља за боравак
дјетета у ЈУ Дјечији вртић“Пчелица Маја“Нови Град за март,април и мај
2020.години
9. Извјештај о раду замјеника правобраниоца-Сједиште Приједор
у 2019.години у односу на општину Нови Град
10. Извјештај Начелника Општине о раду у органима КП „Комус“ а.д.Нови Град
у 2019.години
11. Извјештај о раду Начелника Општине у органима КП „Водовод и
канализацијa“а.д.Нови Град у 2019.години
12. Извјештај о пословању и обрачуну предузећа и установа на подручју општине
Нови Град за 2019.годину и то:
a) ЈП „Радио Нови Град“,Нови Град,
б) ЈП ГСЦ ''Спортска дворана''Нови Град,
в) ЈЗУ Дом здравља Нови Град ,
г) ЈУ „Културно-образовни центар“Нови Град ,
д) ЈУ Дјечији вртић ''Пчелица Маја'',Нови Град,
ђ) ЈУ Центра за социјални рад Нови Град,
е) ЈУ Туристичка организација Општине Нови Град
ж) ЈУ „Народна библиотека Нови Град“
13. Извјештаји о утрошку средстава за 2019.годину и то:
а) Извјештај о утрошку средстава добивених од посебних водних накнада на
подручју општине Нови Град за 2019.годину;
б) Извјештај о утрошку средстава добивених од накнаде за експлоатацију
минералних сировина на подручју општине Нови Град за 2019.годину;
в) Извјештај о утрошку средстава добивених од накнаде за експлоатацију
шумских сортимената на подручју општине Нови Град за 2019.годину
г) Извјештај о утрошку средстава добивених од накнаде за коришћење шума у
приватној својини за 2019.години
д) Извјештај о утрошку средстава добивених од накнаде за промјену намјене
пољопривредног земљишта у непољопривредне сврхе на подручју општине
Нови Град за 2019.години
14. Информација о стању локалних путева и улица на подручју општине
Нови Град у 2019.години
15. Информација о стању социјалне заштите на подручју општине Нови Град
у 2019.години
16. Информација о стању културно-историјских споменика на подручју
Општине Нови Град
17. Информација о стању јавне расвјете на подручју општине Нови Град
у 2019.години
18. Информација о заштити животне средине на подручју општине Нови Град
19. Информација о раду удружења грађана и невладиних организација
на подручју општине Нови Град које се суфинансирају из буџета Општине
20. План техничког опремања Територијалне ватрогасне јединице
Општине Нови Град за 2020.годину
21. Kaдровска питања:
a) Разрјешење в.д. директора Јавне установе Дом за старија лица Нови Град
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б) Именовање в.д. директора Јавне установе Дом за старија лица Нови Град
в) Разрјешење в.д. чланова Управног одбора Јавне установе Дом за старија
лица Нови Град
г) Именовање в.д. чланова Управног одбора Јавне установе Дом за старија
лица Нови Град
д) Именовање в.д. директора Јавне установе Парк природе“Уна“
ТАЧКА 1.
Разматрање и усвајање Извода из записника са 38. 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 38.
редовне сједнице СО-е Нови Град, након чега је констатовао да је Извод из записника усвојен
са 25 гласова ЗА (једногласно) и до н е с е н
ЗАКЉУЧАК
о усвајању Извода из записника са 38. редовне сједнице
Скупштине општине Нови Град
I
Усваја се Извод из записника са 38. редовне сједнице Скупштине општине Нови Град,
одржане 28.02.2020. 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. Мира Лазић, СНСД, поставила је једно питање начелнику општине које гласи:
„ Докле се стигло са пројектом у вези складишног простора у касарни Сводна који је ушао у
идејно рјешење Министарства привреде и ИФАДА намјењеног за откупни центар којим би
управљала једна од наших задруга и омогућила својим кооперантима откуп произведене робе
што би било од великог значаја за мјесну заједницу Сводна и ширу регију?“
2. Маринко Костадиновић, ПДП, поставио је начелнику општине два питања која гласе:
1. „Ово питање се протеже већ дуже вријеме, било је обећано да ће изаћи комисија да сними
стање, међутим, још увијек није.
Да ли је у плану да се овог љета поправи пут за Велику Жуљевицу, гдје је дошло до слијегања
пута и немогуће је проћу аутом тим дијелом?“,
2. „Питање је такође из Велике Жуљевице, засеок Костадиновићи, а тиче се нисконапонске
мреже. Замољавам да се апелује преко директора Бајића да се поправи та мрежа јер се и жице и
бандере наслањају на огранке шљива и струја веома често нестаје усљед вјетра.“
3. Зоран Мршић, самостални одборник, поставио је два питања начелнику општине која
гласе:
1. „Да ли су покренуте активности око измјештања цистерни за мазут у мазутној станици у
насељу Ограде и образложио?“
2. „Да ли су покренуте активности око уклањања радио-активних громобрана у насељу Ограде
и образложио?“
4. Един Шупуковић, СДА-СДП, поставио је начелнику општине два питања која гласе:
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1. „Питање се односи на регионални пут Р-404 и магистрални пут Нови Град-Приједор.
Извршен је прикључак на водоводну мрежу при чему је прекопаван асфалт на путу, међутим на
три мјеста није урађено како треба, остали су канали који отежавају одвијање саобраћаја.
Молимо да се врати у првобитно стање односно да се пут доведе у стање у којем је и био и
указујемо на оштећење асфалта на мосту преко ријеке Јапре у мјесту Сухача.“
2. „Друго питање, примјетили смо да у сали нема заставе БиХ и Клуб одборника СДА-СДП
моли да се застава постави.“
5. Слободан Станић, СДС, поставио је начелнику општине једно питање које гласи:
„Обзиром да је дошло до смањења цијене горива интересује ме да ли је дошло до снижења
цијене километра асфалтног пута, да ли смо ту остварили неке уштеде, колике су и да ли ћемо
моћи то репрограмирати и распоредити на неке правце да ријешимо питање путева?“
6. Зоран Кукавица, СП, поставио је начелнику општине једно питање које гласи:
„Мјештани МЗ Добрљин апелују да се у центру постави један контејнер који би се празнио
једном седмично. Отворен је нови угоститељски објекат чиме је повећана количина отпада, па
би постављање контејнера спријечило настајање нових дивљих депонија.“
На постављена питања одборника одговоре је дао Мирослав Дрљача.
На одговоре није било коментара ни примједби.
Предсједник СО-е је закључио „Актуелни час“.
ТАЧКА 3.
Извјештај о извршењу Буџета општине Нови Град за 2019. годину
Уводничар за ову тачку дневног реда je била је Слађана Вукоман-Ољача, начелница
Одјељења за буџет и финансије.
Милан Вуковић, предсједник Одбора за буџет и финансије, испред Одбора је рекао, да
је Одбор разматрао Извјештај о извршењу Буџета општине Нови Град за 2019. годину, да није
имао примједби те предлаже да се Извјештај достави Скупштини на разматрање и усвајање.
Предсједник СО-е је отворио расправу.
У расправи је учествовао одборник Слободан Станић.
Слађана Вукоман-Ољача дала је одговоре и додатна образложења и начелник општине
је дао додатна образложења.
Предсједник СО-е је закључио расправу и дао на гласање Извјештај о извршењу Буџета
општине Нови Град за 2019. годину након чега је констатовао да је исти усвојен са 25 гласова
ЗА (једногласно), те је донесен
З А К Љ У Ч А К
1. Усваја се Извјештај о извршењу Буџета општине Нови Град за период 01.01. до
31.12.2019. године.
2. Извјештај из тачке I, у прилогу, чини саставни дио овог закључка.
3. Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном
гласнику општине Нови Град“.
ТАЧКА 4.
Приједлог Одлуке о давању сагласности на Одлуку Начелника општине о умањењу
закупнина и накнада у сврху ублажавања негативних ефеката за привреду изазваних
новим вирусом корона (COVID-19) на подручју општине Нови Град број 01-400-49/20 од
07.04.2020. године
Уводничар за ову тачку дневног реда je био Александар Јанковић, испред кабинета
начелника општине.
Предсједник СО-е је отворио расправу.
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У расправи је учествовао одборник Слободан Станић.
Предсједник СО-е је закључио расправу и дао на гласање Приједлог Одлуке о давању
сагласности на Одлуку Начелника општине о умањењу закупнина и накнада у сврху
ублажавања негативних ефеката за привреду изазваних новим вирусом корона (COVID-19) на
подручју општине Нови Град број 01-400-49/20 од 07.04.2020. године након чега је констатовао
да је иста усвојена са 23 гласа ЗА (једногласно), те је донесен
З А К Љ У Ч А К
1. Усваја се Одлука о давању сагласности на Одлуку Начелника општине о умањењу
закупнина и накнада у сврху ублажавања негативних ефекатаза привреду изазваних
новим вирусом корона (COVID-19) на подручју општине Нови Град број
01-400-49/20 од 07.04.2020. године
2. Одлука ће се објавити у „Службеном гласнику општине Нови Град“.
3. Закључак ступа на снагу даном доношења.
ТАЧКА 5.
Приједлог Одлуке о давању сагласности на Одлуку Начелника општине о умањењу
закупнина и накнада у сврху ублажавања негативних ефеката за привреду изазваних
новим вирусом корона (COVID-19) на подручју општине Нови Град број 01-400-58/20 од
29.04.2020.године и Одлуке o измјени Одлуке Начелника општине о ослобађању односно
умањењу закупнина и накнада у сврху ублажавања негативних ефеката за привреду
изазваних новим вирусом корона (COVID-19) на подручју општине Нови Град број 01400-62/20 од 11.05.2020.године
Уводничар за ову тачку дневног реда je био Александар Јанковић, испред кабинета
начелника општине.
Предсједник СО-е је отворио расправу.
Како расправе није било предсједник СО-е је дао на гласање Приједлог Одлуке о
давању сагласности на Одлуку Начелника општине о умањењу закупнина и накнада у сврху
ублажавања негативних ефеката за привреду изазваних новим вирусом корона (COVID-19) на
подручју општине Нови Град број 01-400-58/20 од 29.04.2020.године и Одлуке o измјени
Одлуке Начелника општине о ослобађању односно умањењу закупнина и накнада у сврху
ублажавања негативних ефеката за привреду изазваних новим вирусом корона (COVID-19) на
подручју општине Нови Град број 01-400-62/20 од 11.05.2020.године након чега је констатовао
да је иста усвојена са 23 гласа ЗА (једногласно) те је донесен
З А К Љ У Ч А К
1. Усваја се Одлука о давању сагласности на Одлуку Начелника општине о умањењу
закупнина и накнада у сврху ублажавања негативних ефеката за привреду
изазваних новим вирусом корона (COVID-19) на подручју општине Нови Град број
01-400-58/20 од 29.04.2020.године и Одлуке o измјени Одлуке Начелника општине
о ослобађању односно умањењу закупнина и накнада у сврху ублажавања
негативних ефеката за привреду изазваних новим вирусом корона (COVID-19) на
подручју општине Нови Град број 01-400-62/20 од 11.05.2020.године
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 додјели пословног простора на коришћење Општинској борачкој
организацији Нови Град, Мјесна борачка организација Рудице
Уводничар за ову тачку дневног реда je био 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 Одлуку о додјели
пословног простора на коришћење Општинској борачкој организацији Нови Град, Мјесна
борачка организација Рудице након чега је констатовао да је иста усвојена са 24 гласа ЗА
(једногласно) те је донесен
З А К Љ У Ч А К
1. Усваја се Одлука о додјели пословног простора на коришћење Општинској борачкој
организацији Нови Град, Мјесна борачка организација Рудице.
2. Одлука ће се објавити у „Службеном гласнику општине Нови Град“.
3. Закључак ступа на снагу даном доношења.
ТАЧКА 7.
Приједлог Одлуке о додјели пословног простора на коришћење Удружењу „GREEN
ТЕАМ“ Нови Град
Уводничар за ову тачку дневног реда je био 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 Одлуку о додјели
пословног простора на коришћење Удружењу „GREEN ТЕАМ“ Нови Град, након чега је
констатовао да је иста усвојена са 25 гласа ЗА (једногласно) те је донесен
З А К Љ У Ч А К
1. Усваја се Одлука о додјели пословног простора на коришћење Удружењу „GREEN
ТЕАМ“ Нови Град.
2. Одлука ће се објавити у „Службеном гласнику општине Нови Град“.
3. Закључак ступа на снагу даном доношења.
ТАЧКА 8.
Приједлог Одлуке о висини мјесечног новчаног учешћа родитеља за боравак дјетета у ЈУ
Дјечији вртић „Пчелица Маја“ Нови Град за март, април и мај 2020. године
Уводничар за ову тачку дневног реда je био Александар Јанковић, испред кабинета
начелника општине.
Предсједник СО-е је отворио расправу.
У расправи је учествовао одборник Слободан Станић.
Предсједник СО-е је закључио расправу и дао на гласање Одлуку о висини мјесечног
новчаног учешћа родитеља за боравак дјетета у ЈУ Дјечији вртић „Пчелица Маја“ Нови Град за
март, април и мај 2020. године након чега је констатовао да је иста усвојена са 25 гласова ЗА
(једногласно) те је донесен
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З А К Љ У Ч А К
1. Усваја се Одлука о висини мјесечног новчаног учешћа родитеља за боравак дјетета
у ЈУ Дјечији вртић „Пчелица Маја“ Нови Град за март, април и мај 2020. године.
2. Одлука ће се објавити у „Службеном гласнику општине Нови Град“.
3. Закључак ступа на снагу даном доношења.
ТАЧКА 9.
Извјештај о раду замјеника правобраниоца-Сједиште Приједор у 2020. години у односу
на општину Нови Град
Уводничар за ову тачку дневног реда je био Зоран Басрак, замјеник правобраниоца.
Предсједник СО-е је отворио расправу.
Како расправе није било предсједник СО-е је дао на гласање Извјештај о раду замјеника
правобраниоца-Сједиште Приједор у 2020. години у односу на општину Нови Град, након чега
је констатовао да је исти усвојен са 23 гласа ЗА (једногласно) те је донесен
З А К Љ У Ч А К
1. Усваја се Извјештај о раду замјеника правобраниоца-Сједиште Приједор у 2020.
години у односу на општину Нови Град,
2. Закључак ступа на снагу даном доношења
ТАЧКА 10.
Извјештај Начелника општине о раду у органима КП „Комус“а.д. Нови Град у 2019.
години
Уводничар за ову тачку дневног реда je био Александар Јанковић, испред кабинета
начелника општине.
Предсједник СО-е је отворио расправу.
У расправи је учествовао одборник Слободан Станић.
Начелник општине даје додатно образложење на расправу.
Предсједник СО-е је закључио расправу и дао на гласање Извјештај Начелника општине
о раду у органима КП „Комус“а.д. Нови Град у 2019. години након чега је констатовао да је
Извјештај усвојен са 24 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 Извјештај Начелника општине о раду у органима КП „Комус“ а.д.
Нови Град у 2019. години
2. Закључак ступа на снагу даном доношења
ТАЧКА 11.
Извјештај Начелника општине о раду у органима КП „Водовод и канализација“ а.д. Нови
Град у 2019. години
Уводничар за ову тачку дневног реда je био Александар Јанковић, испред кабинета
начелника општине.
Предсједник СО-е је отворио расправу.
У расправи су учествовали одборници Слободан Станић и Зоран Мршић.
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Начелник општине даје додатна појашњења на расправу.
Предсједник СО-е је закључио расправу и дао на гласање Извјештај Начелника
општине о раду у органима КП „Водовод и канализација“а.д. Нови Град у 2019. години након
чега је констатовао да је Извјештај усвојен са 24 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 Извјештај Начелника општине о раду у органима КП „Водовод и
канализација“ а.д. Нови Град у 2019. години
2. Закључак ступа на снагу даном доношења.
ТАЧКА 12.
Извјештај о пословању и обрачуну предузећа и установа на подручју општине Нови Град
за 2019. годину и то:
a) 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.
Како расправе није било предсједник СО-е је дао на гласање Извјештај о пословању и
обрачуну ЈП „Радио Нови Град“ Нови Град за 2019. годину након чега је констатовао да је исти
усвојен са 24 гласа ЗА (једногласно) те је донесен
З А К Љ У Ч А К
1. Усваја се Извјештај о пословању и обрачуну ЈП „Радио Нови Град“ Нови Град за 2019.
годину
2. Закључак ступа на снагу даном доношења
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.
Како расправе није било предсједник СО-е је дао на гласање Извјештај о пословању и
обрачуну ЈУ ГСЦ „Спортска дворана“ Нови Град за 2019. годину након чега је констатовао да
је Извјештај усвојен са 23 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 Извјештај о пословању и обрачуну ЈУ ГСЦ „Спортска дворана“ Нови Град за
2019. годину.
2. Закључак ступа на снагу даном доношења“.
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 учествовала одборница Соња Гојић.
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Предсједник СО-е је закључио расправу и дао на гласање Извјештај о пословању и
обрачуну ЈЗУ Дом здравља Нови Град за 2019. годину након чега је констатовао да је исти
усвојен са 23 гласа ЗА (једногласно) те је донесен
З А К Љ У Ч А К
1. Усваја се Извјештај о пословању и обрачуну ЈЗУ Дом здравља Нови Град за 2019.
годину
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења.
г) 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 је дао на гласање Извјештај о пословању и
обрачуну ЈУ „Културно-образовни центар“ Нови Град за 2019. годину након чега је
констатовао да је Извјештај усвојен 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 Извјештај о пословању и обрачуну ЈУ „Културно-образовни центар“ Нови
Град за 2019. годину
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења.
д) 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.
У расправи су учествовале одборнице Соња Гојић и Сњежана Рајилић.
Предсједник СО-е је закључио расправу и дао на гласање Извјештај о пословању и
обрачуну ЈУ Дјечији вртић „Пчелица Маја“ Нови Град за 2019. годину након чега је
констатовао да је Извјештај усвојен 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 Извјештај о пословању и обрачуну ЈУ Дјечији вртић „Пчелица Маја“ Нови
Град за 2019. годину
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења.
ђ) 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.
Како расправе није било предсједник СО-е је дао на гласање Извјештај о пословању и
обрачуну ЈУ Центар за социјални рад Нови Град за 2019. годину након чега је констатовао да
је исти усвојен са 20 гласова ЗА (једногласно) те је донесен
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З А К Љ У Ч А К
1. Усваја се Извјештај о пословању и обрачуну ЈУ Центар за социјални рад Нови Град за
2019. годину
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења.
е) 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 Извјештај о пословању и
обрачуну ЈУ Туристичка организација општине Нови Град за 2019. годину након чега је
констатовао да је исти усвојен са 21 гласом ЗА (једногласно) те је донесен
З А К Љ У Ч А К
1. Усваја се Извјештај о пословању и обрачуну ЈУ Туристичка организација општине
Нови Град за 2019. годину
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења.
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 Извјештај о пословању и
обрачуну ЈУ Народна библиотека Нови Град за 2019. годину након чега је констатовао да је
исти усвојен са 20 гласа ЗА (једногласно) те је донесен
З А К Љ У Ч А К
1. Усваја се Извјештај о пословању и обрачуну ЈУ Народна библиотека Нови Град за
2019. годину
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења.
ТАЧКА 13.
Извјештаји о утрошку средстава за 2019.годину и то
а) Извјештај о утрошку средстава добивених од посебних водних накнада на
подручју општине Нови Град за 2019.годину;
б) Извјештај о утрошку средстава добивених од накнаде за експлоатацију
минералних сировина на подручју општине Нови Град за 2019.годину;
в) Извјештај о утрошку средстава добивених од накнаде за експлоатацију
шумских сортимената на подручју општине Нови Град за 2019.годину
г) Извјештај о утрошку средстава добивених од накнаде за коришћење шума у
приватној својини за 2019.години
д) Извјештај о утрошку средстава добивених од накнаде за промјену намјене
пољопривредног земљишта у непољопривредне сврхе на подручју општине
Нови Град за 2019.години
Уводничар за ову тачку дневног реда од а-д био је Дамир Шевић, начелник Одјељења за
привреду и пољопривреду.
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 Извјештај о утрошку средстава за 2019. годину под тачкама од а-д, да није
имао примједби те предлаже да се Извјештај достави Скупштини на разматрање и усвајање.
Како није било расправе предсједник СО-е је дао на гласање Извјeштаје о утрошку
средстава за 2019. годину од а-д , након чега је констатовао да су Извјeштаји о утрошку
средстава за 2019. годину од а-д усвојени са 20 гласова ЗА (једногласно) и д о н е с е н
ЗАКЉУЧАК
1.Усвају се Извјeштаји о утрошку средстава за 2019. годину и то:
а) Извјештај о утрошку средстава добивених од посебних водних накнада на подручју
општине Нови Град за 2019. годину;
б) Извјештај о утрошку средстава добивених од накнаде за експлоатацију минералних
сировина на подручју општине Нови Град за 2019. годину;
в) Извјештај о утрошку средстава добивених од накнаде за експлоатацију шумских
сортимената на подручју општине Нови Град за 2019. годину;
г) Извјештај о утрошку средстава добивених од накнаде за коришћење шума у
приватној својини за 2019. години;
д) Извјештај о утрошку средстава добивених од накнаде за промјену намјене
пољопривредног земљишта у непољопривредне сврхе на подручју општине Нови
Град за 2019. годину.
2. Закључак ступа на снагу даном доношења.
ТАЧКА 14.
Информација о стању локалних путева и улица на подручју општине Нови Град у 2019.
години
Уводничар за ову тачку дневног реда је био Зоран Мијатовић, начелник Одјељења за
просторно уређење и стамбено-комуналне послове.
Предсједник СО-е је отворио расправу.
У расправи су учествовали одборници Зоран Мршић и Слободан Станић.
Зоран Мијатовић је дао одговоре на постављена питања, а начелник општине додатно
образложење.
Предсједник СО-е је закључио расправу и дао на гласање Информацију о стању
локалних путева и улица на подручју општине Нови Град у 2019. години, након чега је
констатовао да је Информација усвојена 20 гласа ЗА, ПРОТИВ - а 2 одборника су била
УЗДРЖАНА, те је потребном скупштинском већином донесен
ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Информација о стању локалних путева и улица на подручју општине Нови
Град у 2019. години
2. Закључак ступа на снагу даном доношења.
ТАЧКА 15.
Информација о стању социјалне заштите на подручју општине Нови Град
Уводничар за ову тачку дневног реда је био Владимир Мирић, директор ЈУ Центар за
социјални рад Нови Град.
Предсједник СО-е је отворио расправу.
Како није било расправе предсједник СО-е је дао на гласање Информацију о стању
социјалне заштите на подручју општине Нови Град , након чега је констатовао да је
Информација усвојена са 20 гласова ЗА (једногласно) и д о н е с е н
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ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Информацију о стању социјалне заштите на подручју општине Нови Град.
2. Закључак ступа на снагу даном доношења.
ТАЧКА 16.
Информација о стању културно-историјских споменика на подручју општине Нови Град
Уводничар за ову тачку дневног реда је био Предраг Шашо, шеф Одсјека за борачкоинвалидску заштиту.
Предсједник СО-е је отворио расправу.
У расправи су учествовали одборници Един Шупуковић и Драго Тодић.
Предсједник СО-е је закључио расправу, те дао на гласање Информацију о стању
културно-историјских споменика на подручју општине Нови Град, након чега је констатовао да
је Информација усвојена са 20 гласова ЗА (једногласно), те је донесен
ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Информација о стању културно-историјских споменика на подручју општине
Нови Град.
2. Закључак ступа на снагу даном доношења
ТАЧКА 17.
Информација о стању јавне расвјете на подручју општине Нови Град у 2019. години
Уводничар за ову тачку дневног реда је био Зоран Мијатовић, начелник Одјељења за
просторно уређење и стамбено-комуналне послове.
Предсједник СО-е је отворио расправу.
У расправи је учествовао одборник Слободан Станић.
Зоран Мијатовић је дао одговоре на постављена питања.
Предсједник СО-е је закључио расправу, те дао на гласање Информацију стању јавне
расвјете на подручју општине Нови Град у 2019. години, након чега је констатовао да је
Информација усвојена са 20 гласова ЗА (једногласно), те је донесен
ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Информација о стању јавне расвјете на подручју општине
Нови Град у 2019. години.
2. Закључак ступа на снагу даном доношења
ТАЧКА 18.
Информација о заштити животне средине на подручју општине Нови Град
Уводничар за ову тачку дневног реда је био Зоран Мијатовић, начелник Одјељења за
просторно уређење и стамбено-комуналне послове.
Предсједник СО-е је отворио расправу.
У расправи су учествовали одборници Слободан Станић и Сњежана Рајилић.
Зоран Мијатовић је одговорио на постављена питања, а начелник општине дао додатна
појашњења.
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Предсједник СО-е је закључио расправу, те дао на гласање Информацију о заштити
животне средине на подручју општине Нови Град, након чега је констатовао да је Информација
усвојена са 19 гласова ЗА (једногласно), те је донесен
ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Информација о заштити животне средине на подручју општине
Нови Град.
2. Закључак ступа на снагу даном доношења.
ТАЧКА 19.
Информација о раду удружења грађана и невладиних организација на подручју општине
Нови Град која се суфинансирају из буџета Општине
Уводничар за ову тачку дневног реда је био Боривој Јапунџа, начелник Одјељења за
друштвене дјелатности.
Предсједник СО-е је отворио расправу.
Како није било расправе предсједник СО-е је дао на гласање Информација о раду
удружења грађана и невладиних организација на подручју општине Нови Град која се
суфинансирају из буџета Општине , након чега је констатовао да је Информација усвојена са 19
гласова ЗА (једногласно) и д о н е с е н
ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Информација о раду удружења грађана и невладиних организација на
подручју општине Нови Град која се суфинансирају из буџета Општине
2. Закључак ступа на снагу даном доношења
ТАЧКА 20.
План техничког опремања Територијалне ватрогасне јединице општине Нови Град за
2019. годину
Уводничар за ову тачку дневног реда је био Мирослав Јањић, старијешина
Територијалне ватрогасне јединице Нови Град.
Предсједник СО-е је отворио расправу.
Како није било расправе предсједник СО-е је дао на гласање План техничког опремања
Територијалне ватрогасне јединице општине Нови Град за 2019. годину, након чега је
констатовао да је План усвојен са 19 гласова ЗА (једногласно) и д о н е с е н
ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се План техничког опремања Територијалне ватрогасне јединице општине Нови
Град за 2019. годину
2. Закључак ступа на снагу даном доношења
ТАЧКА 21.
Kaдровска питања:
a) Разрјешење в.д. директора Јавне установе Дом за старија лица Нови Град
Начелник општине предлаже да се разрјеши вршиоц дужности директор Јавне установе
Дом за старија лица Нови Град, Душко Згоњанин.
Предсједник СО-е је отворио расправу.
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Како расправе није било предсједник СО-е је дао на гласање Приједлог начелника
општине да се предложени кандидат разрјеши вршиоца дужности директора Јавне установе
Дом за старија лица Нови Град, након чега је констатовао да је Приједлог усвојен са 16 гласова
ЗА, ПРОТИВ-, а 3 одборника су била УЗДРЖАНА, те је потребном скупштинском већином
донесена
ОДЛУКА
о разрјешењу вршиоца дужности директора
Јавне установе Дом за старија лица Нови Град
I
Душко Згоњанин, из Новог Града, разрјешава се вршиоца дужности директора Јавне
установе Дом за старија лица Нови Град, због истека периода на који је именован.
II
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном гласнику
општине Нови Град”.
б) Именовање в.д. директора Јавне установе Дом за старија лица Нови Град
Начелник општине предлаже да се за вршиоца дужности директора Јавне установе Дом
за старија лица Нови Град именује Душко Згоњанин.
Предсједник СО-е је отворио расправу.
Како расправе није било предсједник СО-е је дао на гласање Приједлог начелника
општине да се за вршиоца дужности директора Јавне установе Дом за старија лица Нови Град
именује Душко Згоњанин, након чега је констатовао да је Приједлог усвојен са 18 гласова ЗА,
ПРОТИВ-, а 1 одборник је био УЗДРЖАН, те је потребном скупштинском већином донесена
ОДЛУКА
о именовању вршиоца дужности директора
Јавне установе Дом за старија лица Нови Град
Душко Згоњанин, из Новог Града, именује се за вршиоца дужности директора Јавне
установе Дом за старија лица Нови Град.
II
Мандат вршиоца дужности директора Јавне установе Дом за старија лица Нови Град ће
трајати до окончања конкурсне процедуре за именовање директора Јавне установе Дом за
старија лица Нови Град, а најдуже 60 дана.
III
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у „Службеном гласнику
општине Нови Град”.
в) Разрјешење в.д. чланова Управног одбора Јавне установе Дом за старија лица
Нови Град
Начелник општине предлаже да се разрјеше вршиоци дужности чланови Управног
одбора Јавне установе Дом за старија лица Нови Град: Санела Кондић, Божана Ступар и Адиса
Имшировић.
Предсједник СО-е је отворио расправу.
Како расправе није било предсједник СО-е је дао на гласање Приједлог начелника
општине да се предложени кандидати разрјеше вршиоца дужности Управног одбора Јавне
установе Дом за старија лица Нови Град, након чега је констатовао да је Приједлог усвојен са
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18 гласова ЗА, ПРОТИВ-, а 1 одборник је био УЗДРЖАН, те је потребном скупштинском
већином донесена
ОДЛУКУ
о разрјешењу в.д. чланова Управног одбора
Јавне установе Дом за старија лица Нови Град
I
Разрјешавају се в.д. чланови Управног одбора Јавне установе Дом за старија лица Нови
Град, због истека мандата и то :
1. Санела Кондић,
2. Божана Ступар,
3. Адиса Имшировић.
II
Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном гласнику општине
Нови Град“.
г) Именовање в.д. чланова Управног одбора Јавне установе Дом за старија лица
Нови Град
Начелник општине предлаже да се за вршиоце дужности Управног одбора Јавне
установе Дом за старија лица Нови Град именују чланови: Санела Кондић, Божана Ступар и
Адиса Имшировић.
Предсједник СО-е је отворио расправу.
Како расправе није било предсједник СО-е је дао на гласање Приједлог начелника
општине да се предложени кандидати именују за вршиоце дужности Управног одбора Јавне
установе Дом за старија лица Нови Град, након чега је констатовао да је Приједлог усвојен са
18 гласова ЗА, ПРОТИВ-, а 1 одборник је био УЗДРЖАН, те је потребном скупштинском
већином донесена
ОДЛУКА
о 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. Санела Кондић,
2. Божана Ступар,
3. Адиса Имшировић.
II
Мандат вршиоца дужности чланова Управног одбора Јавне установе Дом за старија
лица Нови Град ће трајати до окончања законом прописаног поступка јавне конкуренције за
избор и именовање чланова Управног одбора Јавне установе Дом за старија лица Нови Град, а
најдуже 60 дана.
III
Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном гласнику општине
Нови Град“.
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д) Именовање в.д. директора Јавне установе Парк природе „Уна“
Начелник општине предлаже да се за вршиоца дужности директора Јавне установе
Парк природе „Уна“ именује Вујадин Пилиповић.
Предсједник СО-е је отворио расправу.
Како расправе није било предсједник СО-е је дао на гласање Приједлог начелника
општине да се за вршиоца дужности директора Јавне установе Парк природе „Уна“ именује
Вујадин Пилоповић, након чега је констатовао да је Приједлог усвојен са 18 гласова ЗА,
ПРОТИВ-, а 1 одборник је био УЗДРЖАН, те је потребном скупштинском већином донесена
ОДЛУКА
о именовању вршиоца дужности директора
Јавне установе Парк природе „Уна“ Нови Град
I
Вујадин Пилиповић, из Новог Града, именује се за вршиоца дужности директора
Јавне установе Парк природе „Уна“ Нови Град.
II
Мандат вршиоца дужности директора Јавне установе Парк природе „Уна“ Нови Град ће
трајати до окончања конкурсне процедуре за именовање директора Јавне установе Парк
природе „Уна“ Нови Град, а најдуже 60 дана.
III
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у „Службеном гласнику
општине Нови Град”.

Предсједник СО-е је закључио 39. редовну сједницу у 14,45 часова.
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