РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА НОВИ ГРАД
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Стручна служба СО-е
Број: 02-013-39/18
Датум: 27.09.2018. године

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА
СА 23. РЕДОВНЕ СЈЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ НОВИ ГРАД
Двадесеттрећа редовна сједница Скупштине општине Нови Град је одржана 27.09.2018.
године са почетком у 9,00 часова у сали број 5 oпштине Нови Град.
Сједници су присуствовала 22 одборника.
Сједници нису присуствовали одборници: Сњежана Рајилић, Един Шупуковић, Жељко
Вуковић, Симо Томић и Владана Дакић.
Поред одборника сједници су присуствовали: Мирослав Дрљача, начелник општине;
Милан Жујић, шеф Kабинета начелника општине; Милева Богић, секретар СО-е; начелници
одјељења: Зоран Мијатовић (уводничар за тачку 6), Сања Пилиповић, Слађана Вукоман Ољача
(уводничар за тачку 8), Дамир Шевић, в.д. начелник Одјељења (уводничар за тачку 10);
Валентина Маринковић испред Одјељења за друштвене дјелатности; Мирко Ковачевић, испред
Одјељења за буџет и финансије (уводничар за тачку 3); Александар Јанковић, испред Кабинета
начелника општине (уводничар за тачке 4 и 5 ); Синиша Ољача и Душан Вујановић, испред
Комисије за процјену штета од поплава (уводничар за тачку 7); Бранислав Дмитрашиновић,
испред Кабинета начелника општине (уводничар за тачку 9) и Зора Савић, новинар „Радио
Нови Град“.
Сједницом је предсједавао Мирко Згоњанин, предсједник СО-е, који је отворио 23.
редовну сједницу Скупштине општине Нови Град, констатовао да сједници присуствују 22
одборника, предложио дневни ред који су одборници добили у писаној форми и отворио
расправу.
У расправи су учествовали Мирослав Дрљача, начелник општине, који је кao
овлашћени предлагач предложио скидање са дневног реда тачке 4. Нацрт ребаланса буџета
Општине Нови Град за 2018. годину и одборник Слободан Станић.
Предсједник СО-е је закључио расправу, констатовао да се тачка 4. предложеног
дневног реда скида и дао на гласање предложени дневни ред са измјеном.
За дневни ред је гласао 21 одборник , 1 одборник је био против , уздржаних -, након
чега је констатовао да је потребном скупштинском већином усвојен сљедећи

1.
2.
3.
4.
5.
6.

ДНЕВНИ РЕД
Разматрање и усвајање Извода из записника са 22. редовне сједнице Скупштине
општине Нови Град
„Актуелни час“
Извјештај о извршењу буџета Општине Нови Град за период од 01.01. – 30.06.2018.
године
Приједлог Одлуке о ограничавању снаге погонских мотора пловних објеката на
ријекама на подручју Општине Нови Град
Приједлог Одлуке о додјели пословне просторије на коришћење Одбојкашком клубу
''Смеч'' Нови Град
Приједлог Одлуке о давању на управљање и коришћење водоводног система (разводне
мреже)
у насељу Maла Новска Рујишка, Комуналном предузећу „Водовод и
канализација“ а.д. из Новог Града
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7. Елаборат – Извјештај o процијењеној штети од поплава на подручју Општине Нови
Град у 2018. години
8. Упознавање са Извјештајем Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске
о проведеној финансијској ревизији Општине Нови Град за период 01.01. – 31.12.2017.
години
9. Рaзматрање Плана отклањања неправилности утврђених у Извјештају Главне службе за
ревизију јавног сектора Републике Српске о проведеној финансијској ревизији Општине
Нови Град за период 01.01. – 31.12.2017. години
10. Разматрање Информације о стању туризма на подручју општине Нови Град
11. Кадровска питања:
a) Разрјешење вршиоца дужности предсједника и чланова Одбора за жалбе
б) Именовање предсједника и чланова Одбора за жалбе
в) Разрјешење вршиоца дужности начелника Одјељења за привреду и пољопривреду
Општинске управе Општине Нови Град
г) Именовање начелника Одјељења за привреду и пољопривреду Општинске управе
Општине Нови Град
д) Разрјешење вршиоца дужности чланова Управног одбора Јавног предузећа ''Радио
Нови Град'' Нови Град
ђ) Именовање чланова Управног одбора Јавног предузећа ''Радио Нови Град'' Нови
Град
е) Разрјешење вршиоца дужности члана Управног одбора Јавне здравствене установе
Дом здравља Нови Град
ж) Именовање члана Управног одбора Јавне здравствене установе Дом здравља Нови
Град
ТАЧКА 1.
Разматрање и усвајање Извода из записника са 22. редовне сједнице Скупштине општине
Нови Град
Предсједник СО-е је отворио расправу.
Како расправе није било предсједник СО-е је закључио расправу и дао на гласање Извод из
записника са 22. редовне сједнице СО-е Нови Град, након чега је констатовао да је Извод из
записника са 22. редовне сједнице СО-е Нови Град усвојен са 22 гласа ЗА (једногласно) и
донесен
ЗАКЉУЧАК
о усвајању Извода из записника са 22. редовне сједнице
Скупштине општине Нови Град
I
Усваја се Извод из записника са 22. редовне сједнице Скупштине општине Нови Град.
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. Oдборник Зоран Мршић, СРС РС, поставио је два питања Начелнику општине која гласе:
„Ово питање сам већ постављао, а на захтјев грађана из села Кршље због лошег стања путног
правца Бјељци-Мијатовићи у дужини од 3 километра, којим гравитира 30 домаћинстава гдје
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има пет породица погинулих бораца и кажу да ова дионица није насипана прошле године и
поред обећања те питају да ли ће бити насута ове године? Такође питају за асвалтни пут на
правцу Мала Новска Рујишка-Кршље а на дионици непосредно послије Брестовог моста, гдје је
већ двије године зачепљен пропуст, због чега је дошло до затрпавања одводног канала те
великог оштећења асвалта и сужења пута, чиме је сваки учесник у саобраћају угрожен?“
„Ово питање постављам испред грађана из насеља Ограде и то Заједнице етажних власника
Пионирске улице број 3,5,7,9 и 11 (шездесетједна стамбена јединица са око 150 становника).
Наиме, од прије два мјесеца имају проблем са свакодневним одлагањем смећа. Доскоро су исти
одлагали смеће у контејнер у просторији за смеће у небодеру, а сада то није могуће те предлажу
да Општина издвоји средства за изградњу отока за одлагање смећа на локацији између
котловнице и складишта за мазут и набави 3 контејнера пошто су у Комуналном предузећу
„Комус“ коме су се обратили, добили информацију да они нису у могућности због тренутно
лошег финансијског стања, а да поменута инвестиција износи око 2000,00КМ “
2. Одборник Мирко Шљокавица, НДП, поставио је Начелнику општине два питања која
гласе:
„Група грађана која живе у близини депоније смећа Шућа питају зашто се смеће не одлаже у
депонију већ поред пута на самом улазу у депонију Шућа која, поред физичке баријере за
пролаз представља извор заразе, у шта сам се и сам лично увјерио. Сматрам да је хитно
потребно предузети потребне кораке за санацију насталог случаја па и шире.“
„Питање се односи на ангажовање радних машина Комуналног предузећа „Комус“ а.д. Нови
Град. Зашто не учествују у реконструкцији и санацији локалних путева да колико-толико новца
остане у општини Нови Град јер већину послова раде фирме са сједиштем у Приједору и
Козарској Дубици, дакле 'Приједорпутеви', 'Слога', Дубица и 'Нискоградња Марјановић'. И на
крају, а у склопу овог питања, докле се стигло са реструктурисањем Комуналног предузећа
„Комус“, Нови Град?“
3. Одборник Маринко Костадиновић, ПДП, поставио је Начелнику општине једно питање:
„Питање се односи на крпљење ударних рупа на путном правцу Бујићи-Љешљани и
Стрижански мост-Добрљин. Нешто је урађено али није до краја, неке од ударних рупа су
закрпљене а неке су остављене на крајевима док су ситне рупе прескочене.
Похвалио бих радове у засеоку Згоњани према Гајићима што је усвојено Амандманима испред
ПДП-а уложеним на капиталне инвестиције и похвала за урађену расвјету Стари Бујићи и Нови
Бујићи. Критикујем што нико није дошао видјети мост за Жуљевицу гдје није урађена ограда а
доста мале дјеце прелази тај мост.“
Одборник је поставио питање предсједнику СО-е везано за реконструкцију нисконапонске
мреже Опачићи-Обрадовићи која није одрађена, а обећана.
Мирко Згоњанин, предсједник СО-е је дао одговор на постављено питање.
4. Одборник Зоран Кукавица, СП, поставио је једно питање Начелнику општине које гласи:
„У којој фази се налази израда реконструкције, изградње и реконструкције дијела путева на
основу Амандмана СП-а на инвестицона улагања Општине Нови Град и то за слиједеће путне
правце:
реконструкција дијела локалног пута Л-36 у насељу Рашће у дужини од 500 метара;
реконструкција дијела локалног пута Н-77 школа у Великој Рујишкој-Бурсаћи-Никића гај у
Великој Рујишкој у дужини од 200 метара; реконструкција дијела путног правца Н-77 школа у
Великој Рујишкој-Бурсаћи-Никића гај у насељу Рујишка у дужини од 350 метара;
реконструкција дијела путног правца у насељу Радомировац од локалног пута Л-06 до куће
Јелисаваца према Антонићима у дужини од 250 метара; реконструкција дијела некатегорисаног
путног правца од одвајања Л-6 према засеоку Липари и Ковачевићи у насељу Радомировац у
дужини од 200 метара; реконструкција дијела путног правца Л-19 у насељу Горње Водичево у
дужини од 300 метара; реконструкција дијела путног правца Л-26 Доње Водичево-гобље
Богдановац у Доњем Водичеву у дужини од 400 метара;
реконструкција дијела
некатегорисаног путног правца у насељу Шклобучари одвајање од Л-01 према Глигином брду у
дужини од 300 метара; санација дијела локалног пута Л-13 Равнице-Водичево-Добрљин у
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насељу Добрљин у дужини од 300 метара; реконструкција дијела некатегорисаног пута у
насељу Горње Водичево одвајање са Л-13 према зесеоку Вуковић у дужини од 200 метара? “
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.
Извјештај о извршењу буџета Општине Нови Град за период 01.01.-30.06.2018. године
Уводничар за ову тачку дневног реда био је Мирко Ковачевић, испред Одјељења за
буџет и финансије.
Предсједник СО-е је отворио расправу.
Милан Вуковић, предсједник Одбора за буџет и финансије, испред Одбора, је рекао да је
Одбор разматрао Извјештај о извршењу буџета Општине Нови Град за период
01.01.-30.06.2018.године и једногласно предлажу да се Извјештај достави Скупштини на
разматрање и усвајање.
Како расправе није било предсједник СО-е је дао на гласање Извјештај о извршењу
буџета Општине Нови Град за период 01.01.-30.06.2018. године, након чега је констатовао да је
Извјештај усвојен са 17 гласова ЗА, против –, 5 одборника је било уздржано и потребном
скупштинском већином је донесен
ЗАКЉУЧАК
о усвајању Извјештаја о извршењу буџета
Општине Нови Град за период 01.01.-30.06.2018. године
I
Усваја се Извјештај о извршењу буџета Општине Нови Град за период од 01.01.2018.30.06.2018. године
II
Извјештај из тачке I, у прилогу, чини саставни дио овог закључка.
III
Закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику
општине Нови Град“
ТАЧКА 4.
Приједлог Одлуке о ограничавању снаге погонских мотора пловних објеката на ријекама
на подручју Општине Нови Град
Уводничар за ову тачку дневног реда био је Александар Јанковић, испред Кабинета
начелника општине.
Предсједник СО-е је отворио расправу.
Рајко Предојевић, предсједник Одбора за прописе, испред Одбора, је рекао да је Одбор
разматрао предложену Одлуку о ограничавању снаге погонских мотора пловних објеката на
ријекама на подручју Општине Нови Град, да чланови нису имали примједби и да су
констатовали да је приједлог Одлуке усаглашен са законом и израђен у складу са Правилима за
израду закона и других прописа РС и једногласно предлажу да се приједлог Одлуке достави
Скупштини на разматрање и усвајање.
Како расправе није било предсједник СО-е је дао на гласање приједлог Одлуке о
ограничавању снаге погонских мотора пловних објеката на ријекама на подручју Општине
Нови Град.
За Одлуку је гласало 22 одборника (једногласно) након чега је констатовао да је Одлука
усвојена и донесен
ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Одлуке о ограничавању снаге погонских мотора пловних објеката
на ријекама на подручју Општине Нови Град
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2. Одлука ће се објавити у „Службеном гласнику општине Нови Град“.
3. Закључак ступа на снагу даном доношења.
ТАЧКА 5.
Приједлог Одлуке о додјели пословне просторије на коришћење Одбојкашком клубу
„Смеч“ Нови Град
Уводничар за ову тачку дневног реда био је Александар Јанковић, испред Кабинета
начелника општине.
Предсједник СО-е је отворио расправу.
Рајко Предојевић, предсједник Одбора за прописе, испред Одбора, је рекао да је Одбор
разматрао предложену Одлуку о додјели пословне просторије на коришћење Одбојкашком
клубу „Смеч“ Нови Град, да чланови нису имали примједби и да су констатовали да је
приједлог Одлуке усаглашен са законом и израђен у складу са Правилима за израду закона и
других прописа РС и једногласно предлажу да се приједлог Одлуке достави Скупштини на
разматрање и усвајање.
Како расправе није било предсједник СО-е је дао на гласање приједлог Одлуке о
додјели пословне просторије на коришћење Одбојкашком клубу „Смеч“ Нови Град, након чега
је констатовао да је Одлука усвојена са 22 гласа ЗА (једногласно) и донесен
ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Одлука о додјели пословне просторије на коришћење Одбојкашком клубу
„Смеч“ Нови Град
2. Одлука ће се објавити у „Службеном гласнику општине Нови Град“.
3. Закључак ступа на снагу даном доношења.
ТАЧКА 6.
Приједлог Одлуке о давању на управљање и коришћење водовоног система (разводне
мреже) у насељу Мала Новска Рујишка, Комуналном предузећу „Водовод и канализација“
а.д. из Новог Града
Уводничар за ову тачку дневног реда био је Зоран Мијатовић, начелник Одјељења за
просторно уређење и стамбено комуналне послове.
Предсједник СО-е је отворио расправу.
Рајко Предојевић, предсједник Одбора за прописе, испред Одбора, је рекао да је Одбор
разматрао предложену Одлуке о давању на управљање и коришћење водовоног система
(разводне мреже) у насељу Мала Новска Рујишка, Комуналном предузећу „Водовод и
канализација“ а.д. из Новог Града, да чланови нису имали примједби и да су констатовали да је
приједлог Одлуке усаглашен са законом и израђен у складу са Правилима за израду закона и
других прописа РС и једногласно предлажу да се приједлог Одлуке достави Скупштини на
разматрање и усвајање.
У расправи је учествовао одборник Слободан Станић.
Предсједник је закључио расправу и дао на гласање Одлуку о давању на управљање и
коришћење водовоног система (разводне мреже) у насељу Мала Новска Рујишка, Комуналном
предузећу „Водовод и канализација“ а.д. из Новог Града, након чега је констатовао да је
Одлука усвојена са 22 гласа ЗА (једногласно) и д о н е с е н
ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Одлука о давању на управљање и коришћење водоводног система
(разводне мреже) у насељу Мала Новска Рујишка, Комуналном предузећу „Водовод
и канализација“ а.д. из Новог Града
2. Одлука ће се објавити у „Службеном гласнику општине Нови Град“.
3. Закључак ступа на снагу даном доношења.
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ТАЧКА 7.
Елаборат-Извјештај о процјењеној штети од поплава на подручју Општине Нови Град у
2018. години
Уводничар за ову тачку дневног реда био је Синиша Ољача, испред Комисије за
процјену штета од поплава.
Предсједник је отворио расправу.
У расправи су учествовали одборници: Зоран Мршић и Слободан Станић.
Предсједник СО-е је закључио расправу и дао на гласање Елаборат-Извјештај након
чега је констатовао да је Извјештај усвојен са 22 гласа ЗА (једногласно) и д о н е с е н
ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Елаборат- Извјештај о процјењеној штети од поплава на подручју
Општине Нови Град у 2018. години.
2. Извјештај из тачке 1, у прилогу, чини саставни дио овог закључка.
3. Закључак ступа на снагу даном доношења.
ТАЧКА 8.
Упознавање са Извјештајем Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске
о проведеној финансијској ревизији Општине Нови Град за период 01.01.-31.12.2017.
године
Уводничар за ову тачку дневног реда била је Слађана Вукоман-Ољача, начелник
Одјељења за буџет и финансије.
Предсједник је отворио расправу.
У расправи су учествовали одборници: Слободан Станић и Зоран Мршић.
На питања одборника одговоре су дали Слађана Вукоман Ољача и Бранислав
Дмитрашиновић.
Мирослав Дрљача, начелник општине је дао додатно појашњење у вези ове тачке.
Предсједник је закључио расправу и дао на гласање упознавање са Извјештајем Главне
службе за ревизију јавног сектора Републике Српске о проведеној финансијској ревизији
Општине Нови Град за период 01.01.-31.12.2017. године, након чега је констатовао да је
Извјештај прихваћен са 17 гласова ЗА, против - и 4 одборника су била уздржана и потребном
скупштинском већином је
донесен
ЗАКЉУЧАК
1. Прихвата се упознавање са Извјештајем Главне службе за ревизију јaвног сектора
Републике Српске о проведеној финансијској ревизији Општине Нови Град за
период 01.01.-31.12.2017.године.
2. Извјештај из тачке 1, у прилогу, чини саставни дио овог закључка.
3. Закључак ступа на снагу даном доношења.
У наставку, сједницом предсједава Селим Екић, потпредсједник СО-е.
ТАЧКА 9.
Разматрање Плана отклањања неправилности утврђених у Извјештају Главне службе за
ревизију јавног сектора Републике Српске о проведеној финансијској ревизији
Општине Нови Град за период 01.01.-31.12.2017. године
Уводничар за ову тачку дневног реда био је Бранислав Дмитрашиновић, испред
Кабинета начелника општине.
Потпредсједник је отворио расправу.
Како није било расправе потпредсједник СО-е је закључио расправу и дао на гласање
План отклањања неправилности утврђених у Извјештају Главне службе за ревизију јавног
сектора Републике Српске о проведеној финансијској ревизији Општине Нови Град за период
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01.01.-31.12.2017. године, након чега је констатовао да је План усвојен са 22 гласа ЗА
(једногласно) и д о н е с е н
ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се План отклањања неправилности утврђених у Извјештају главне службе за
ревизију јавног сектора Републике Српске о проведеној финансијској ревизији
општине Нови Град за период 01.01.-31.12.2017. године.
2. План из тачке 1, у прилогу, чини саставни дио овог закључка.
3. Закључак ступа на снагу даном доношења.
ТАЧКА 10.
Разматрање Информације о стању туризма на подручју Општине Нови Град
Уводничар за ову тачку дневног реда био је Дамир Шевић, в.д. начелник Одјељења за
привреду и пољопривреду.
Потпредсједник СО-е је отворио расправу.
Како расправе није било потпредсједник СО-е је закључио расправу и дао на гласање
Информацију о стању туризма на подручју Општине Нови Град, након чега је констатовао да је
Информација усвојена са 17 гласова ЗА, против – и 4 одборника су била уздржана и потребном
скупштинском већином д о н е с е н
ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Информација о стању туризма на подручју Општине Нови Град.
2. Закључак ступа на снагу даном доношења.
ТАЧКА 11.
Кадровска питања:
а) Разрјешење вршиоца дужности чланова Одбора за жалбе
Мирко Згоњанин, предсједник СО-е, предложио је разрјешење вршиоца дужности
чланова Одбора за жалбе због истека мандата и то:
1. Слободан Павић,
2. Милан Маринчић,
3. Драгана Башић.
Потпредсједник је отворио расправу.
Како расправе није било потпредсједник СО-е је дао на гласање приједлог Предсједника
скупштине општине да се разрјеше дужности чланови Одбора за жалбе: Слободан Павић,
Милан Маринчић и Драгана Башић због истека мандата, након чега је констатовао да је
приједлог усвојен са 18 гласова ЗА (једногласно) и да је донесено
РЈЕШЕЊЕ
о разрјешењу вршиоца дужности
предсједника и чланова Одбора за жалбе општине Нови Град
I
Разрјешавају се вршиоци дужности Одбора за жалбе општине Нови Град и то:
1. Слободан Павић,
2. Милан Маринчић,
3. Драгана Башић.
II
Ово Рјешење ступа на снагу даном објаве у „Службеном гласнику општине Нови Град“
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б) Именовање предсједника и чланова Одбора за жалбе
Мирко Згоњанин, предсједник СО-е, предложио је именовање чланова Одбора за жалбе, након
окончања конкурсне процедуре и то:
1. Слободанка Шљокавица, предсједник
2. Милан Маринчић, члан
3. Александар Павић, члан.
Потпредсједник је отворио расправу.
Како расправе није било потпредсједник СО-е је закључио расправу и дао на гласање
приједлог Предсједника СО-е, након чега је констатовао да је приједлог усвојен са 18 гласова
ЗА (једногласно) и да је донесено
РЈЕШЕЊЕ
о именовању предсједника и чланова Одбора за жалбе
општине Нови Град
I
У Одбор за жалбе општине Нови Град, на период од четири године, именују се:
1. Слободанка Шљокавица, предсједник
2. Милан Маринчић, члан
3. Александар Павић, члан.
II
Рјешење ступа на снагу наредног дана од објаве у „Службеном гласнику општине Нови
Град“.
в) Разрјешење вршиоца дужности начелника Одјељења за привреду и
пољопривреду Општинске управе Општине Нови Град
Мирослав Дрљача, начелник општине, је предложио разрјешење в.д. начелника
Одјељења за привреду и пољопривреду Дамира Шевића, дипл.инж. пољопривреде из Новог
Града због истека мандата.
Потпредсједник СО-е је отворио расправу.
Како расправе није било потпредсједник СО-е је дао на гласање приједлог Начелника,
након чега је констатовао да је приједлог усвојен са 18 гласова ЗА (једногласно) и донесена
ОДЛУКА
о разрјешењу вршиоца дужности начелника Одјељења за привреду и пољопривреду
I
Дамир Шевић, дипл. инж. пољопривреде из Новог Града, разрјешава се вршиоца
дужности начелника Одјељења за привреду и пољопривреду Општинске управе Општине
Нови Град , због истека мандата.
II
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном гласнику
општине Нови Град“.
г) Именовање начелника Одјељења за привреду и пољопривреду Општинске
управе Општине Нови Град
Мирослав Дрљача, начелник општине, је предложио да се за начелника Одјељења за
привреду и пољопривреду именује Дамир Шевић, дипл.инж. пољопривреде из Новог Града,
након окончања конкурсне процедуре.
Потпредсједник је отворио расправу.
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Како расправе није било потпредсједник СО-е је дао на гласање приједлог Начелника,
након чега је констатовао да је приједлог усвојен са 18 гласова ЗА (једногласно) и донесена
ОДЛУКА
о именовању начелника Одјељења за привреду и пољопривреду
I
Дамир Шевић, дипл. инжињер пољопривреде из Новог Града, именује се за
начелника Одјељења за привреду и пољопривреду Општинске управе Општине Нови Град,

након проведене конкурсне процедуре, на вријеме трајања мандата сазива Скупштине
општине која га је именовала.
II
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном гласнику
општине Нови Град“.
д) Разрјешење вршиоца дужности чланова Управног одбора Јавног предузећа
„Радио Нови Град“ Нови Град
Мирослав Дрљача, начелник општине, предложио је разрјешење вршиоца дужности
чланова Управног одбора Јавног предузећа „Радио Нови Град“, Нови Град због истека мандата
и то:
1. Душко Јелача, предсједник,
2. Мара Ћулибрк, члан
3. Алмир Џанкић, члан.
Потпредсједник је отворио расправу.
Како расправе није било потпредсједник СО-е је закључио расправу и дао на гласање
приједлог Начелника општине, након чега је констатовао да је приједлог усвојен са 16 гласова
ЗА (једногласно) и да је донесена
ОДЛУКА
о разрјешењу вршиоца дужности чланова Управног одбора
Јавног предузећа „Радио Нови Град“ Нови Град
I
Разрјешавају се вршиоци дужности чланова Управног одбора Јавног предузећа „Радио
Нови Град“ Нови Град, због истека мандата и то :
1. Душко Јелача, предсједник,
2. Мара Ћулибрк, члан
3. Алмир Џанкић, члан.
II
Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном гласнику општине
Нови Град“.
ђ) Именовање чланова Управног одбора Јавног предузећа „Радио Нови Град“
Нови Град
Мирослав Дрљача, начелник општине, предложио је чланове Управног одбора Јавног
предузећа „Радио Нови Град“, Нови Град, након окончања конкурсне процедуре и то:
1. Душан Јелача,
2. Мара Ћулибрк,
3. Алмир Џанкић.
Потпредсједник је отворио расправу.
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Како расправе није било потпредсједник СО-е је закључио расправу и дао на гласање
приједлог Начелника општине, након чега је констатовао да је приједлог усвојен са 16 гласова
ЗА (једногласно) и да је донесена
ОДЛУКУ
о именовању чланова Управног одбора
Јавног предузећа „Радио Нови Град“ Нови Град
I
Именују се чланови Управног одбора Јавног предузећа „Радио Нови Град“ Нови Град, и
то :
1. Душан Јелача, предсједник,
2. Мара Ћулибрк, члан
3. Алмир Џанкић, члан.
II
Именовање се врши на период од четири године.
III
Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном гласнику општине
Нови Град“.
е) Разрјешење вршиоца дужности чланова Управног одбора Јавне здравствене
установе Дом здравља Нови Град
Мирослав Дрљача, начелник општине, је предложио разрјешење Стевана Карлице, в.д.
члана Управног одбора Јавне здравствене установе Дом здравља Нови Град, због окончања
конкурсне процедуре.
Потпредсједник је отворио расправу.
Како расправе није било потпредсједник СО-е је дао на гласање приједлог Начелника,
након чега је констатовао да је приједлог усвојен са 16 гласова ЗА (једногласно) и донесена
ОДЛУКА
о разрјешењу вршиоца дужности члана Управног одбора
Јавне здравствене установе Дом здравља Нови Град

I
Стеван Карлица из Новог Града, разрјешава се вршиоца дужности члана Управног
одбора Јавне здравствене установе Дом здравља Нови Град, због окончања конкурсне
процедуре.

II
Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном гласнику општине
Нови Град“.
ж) Именовање члана Управног одбора Јавне здравствене установе Дом здравља
Нови Град
Мирослав Дрљача, начелник општине, је предложио Стевана Карлицу из Новог Града за
члана Управног одбора Јавне здравствене установе Дом здравља Нови Град, након окончања
конкурсне процедуре.
Потпредсједник је отворио расправу.
Како расправе није било потпредсједник СО-е је дао на гласање приједлог Начелника,
након чега је констатовао да је приједлог усвојен са 16 гласова ЗА (једногласно) и донесена
ОДЛУКА
о именовању члана Управног одбора
Јавне здравствене установе Дом здравља Нови Град
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I
Стеван Карлица из Новог Града, именује се за члана Управног одбора Јавне здравствене
установе Дом здравља Нови Град

II
Именовање се врши на период трајања мандата Управног одбора.
III
Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном гласнику општине
Нови Град“.

Како је дневни ред исцрпљен, предсједник СО-е Мирко Згоњанин је закључио 23.
редовну сједницу Скупштине општине Нови Град у 11,45 часова.

ЗАПИСНИЧАР
Драгана Згоњанин с.р.
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