РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА НОВИ ГРАД
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Стручна служба СО-е
Број: 02-013- 8/18
Датум: 01.03.2018. године
ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА
СА 17. РЕДОВНЕ СЈЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ НОВИ ГРАД
Седамнаеста редовна сједница Скупштине општине Нови Град одржана је 01.03.2018. године
са почетком у 9,05 часова у сали број 5 oпштине Нови Град.
Сједници је присуствовало 25 одборника.
Сједници нису присуствовали одборници: Бојан Вујановић и Един Шупуковић.
Поред одборника сједници су присуствовали: Мирослав Дрљача, Начелник општине; Бојан
Лукач, замјеник Начелника општине, уводничар за тачку 20.; Милева Богић, секретар СО-е;
начелници одјељења: Мира Дрљача, уводничар за тачку 10.,Зоран Мијатовић, уводничар за тачку 11.,
Сања Пилиповић и в.д. начелник Одјељења Слађана Вукоман Ољача; Милан Боснић, испред
Одјељења за Буџет и финансије, уводничар за тачке 8. и 9.; Валентина Маринковић, испред
Одјељења за друштвене дјелатности, уводничар за тачку 18. и 19.; Александар Јанковић, уводничар за
тачкe 5.,6.,7., и 17.; директори локалних установа и предузећа: Маја Јованић Костадиновић, Зоран
Рађеновић, Сулејман Селимагић, Дражен Бабић, Милан Маринчић, Владимир Мирић, Момир
Ковачевић и Слободанка Вујиновић; Данка Граонић, испред Одјељења за просторно уређење и
стамбено-комуналне послове, уводничар за тачке 4. и 16. и Зора Савић, новинар „Радио Нови Град“.
Сједницом је предсједавао Мирко Згоњанин, предсједник СО-е, који је отворио 17. редовну
сједницу Скупштине општине Нови Град, а затим 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 једногласно усвојен сљедећи
ДНЕВНИ РЕД
1. Разматрање и усвајање Извода из записника са 16. редовне сједнице Скупштине општине
Нови Град
2. „Актуелни час“
3. Програми рада и пословања јавних установа и предузећа за 2018. годину:
а)
б)
в)
г)
д)
ђ)
е)
ж)

ЈП „Радио Нови Град“ Нови Град,
ЈУ ГСЦ „Спортска дворана“ Нови Град,
ЈЗУ Дом здравља Нови Град,
ЈУ „Културно-образовни центар“ Нови Град,
ЈУ Дјечији вртић „Пчелица Маја“ Нови Град,
ЈУ Центар за социјални рад Нови Град,
ЈУ Туристичка организација општине Нови Град,
ЈУ Народна библиотека Нови Град

4. Приједлог Одлуке о начину и условима јавне продаје земљишта у државној својини у к.о.
Добрљин и Сводна
5. Приједлог Одлуке о проширеним правима из социјалне заштите
6. Приједлог Одлуке о финансирању Јавне установе Дјечији вртић „Пчелица Маја“ Нови
Град у 2018. години
7. Приједлог Одлуке о изради омладинске политике општине Нови Град
од 2018. до 2022. године
8. Приједлог Одлуке о отпису дијела потраживања евидентираних у рачуноводственој
евиденцији општине Нови Град за 2017. годину
9. Приједлог Одлуке о отпису дијела обавеза евидентираних у рачуноводственој евиденцији
општине Нови Град за 2017. годину
10. Приједлог Одлуке о оснивању Привредног савјета општине Нови Град
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11. Приједлог Одлуке о именовању Савјета за безбједност саобраћаја на подручју општине
Нови Град
12. Приједлог Одлуке о именовању представника одборника Скупштине општине Нови Град
у Координационом тиму за израду Плана капиталних инвестиција за период 2018 - 2021.
година
13. Приједлог Одлуке о расписивању Jавног конкурса за избор и именовање чланова
Управног одбора Јавног предузећа „Радио Нови Град“ Нови Град
14. Приједлог Одлуке о расписивању Jавног конкурса за избор и именовање једног члана
Управног одбора Јавне здравствене установе Дом здравља Нови Град
15. Приједлог Одлуке о именовању Комисије за спровођење Јавног конкурса за избор и
именовање чланова Управног одбора ЈП „Радио Нови Град“ Нови Град и једног члана ЈЗУ
Дом здравља Нови Град
16. Приједлог Одлуке о утврђивању нацрта Измјена и допуна Измјена и допуна регулационог
плана „Центар“ у Новом Граду
17. Приједлог Одлуке о измјени Одлуке о именовању и овлаштењу одборника Скупштине
општине Нови Град за закључивање бракова
18. Информација о раду спортских клубова и организација на подручју општине
Нови Град за 2017. годину
19. Информација о стању културе у 2017. години на подручју општине Нови Град
20. Информација о поступку проглашења претходне заштите ријеке Уне
ТАЧКА 1.
Извод из записника са 16. редовне сједнице Скупштине општине Нови Град
Примједби на Извод из записника није било. Предсједник СО-е дао је на гласање Извод из
записника са 16. редовне сједнице СО-е, након чега је констатовао да је исти једногласно усвојен.
ТАЧКА 2.
„Актуелни час“
1.Одборник Мира Лазић, СНСД, поставила је питање Начелнику општине које гласи:
„Мјештани МЗ Сводна и родитељи дјеце која похађају Основну школу „Драган
Вујановић“ у Сводни траже од Начелника Општине да преко Општинских органа утиче на
постављање знака ограничења брзине и знака присутности школе на магистралном путу
Приједор-Нови Град у доњој Сводни код прелаза према Витасовцима.Ово је веома важно
питање и треба га ријешити јер је угрожена безбједност ђака и осталих мјештана.“
2.Одборник Бојана Тадић , самостални одборник, поставила је питање Начелнику општине
које гласи:
„На појединим дјеловима наше Општине људи који су прихватили обавезу да чисте
снијег, како је то рађено преко Мјесних заједница, има одређених проблема јер је подјела
горива тек у марту а неки људи нису у могућности да сами исфинансирају то гориво и неки
путеви и путни правци остају неочишћени, што ствара проблем болеснима и ђацима. Можда
постоји могућност да у мјесним заједницама буде нека количина горива на располагању за
чишћење. Која је адреса на коју се могу јавити људи који чисте снијег у случају да нису у
могућности да обезбједе гориво?“
3.Одборник Фикрет Халиловић, СДП, поставио је питање Начелнику општине које гласи:
„Клубу одборника СДА-СДП обраћају се грађани старији од 65 година, који су били
здравствено осигурани преко пољопривреде или бироа за запошљавање, а због старости су
изгубили осигурање.
Знајући да то није надлежност Општине замољавамо Начелника да искористи свој ауторитет
код надлежних да изнађу модалитет остваривања здравственог осигурања за ове особе.
Овдје се ради о великом броју таквих случајева, а изналажењем доброг рјешења би се овој
групи грађана знатно олакшали животни услови.“
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4.Одборник Рајко Предојевић, ДНС, поставио је питање Начелнику општине везано за
одвоз смећа са сеоских гробаља које гласи:
„Ко је надлежан, да ли предузеће за газдовање гробљима, „Комус“ или евентуално
грађани који се сахрањују на тим гробљима да рјешавају одвоз смећа? С обзиром да нема
постављених отворених контејнера за одвоз смећа на већини сеоских гробаља смеће се
разбацује и ставара велике проблеме нарочито након сахрана и посјета гробљима па долази до
разноразних неугодности.“
5.Одборник Милана Мариновић, СНСД, поставила је питање Начелнику општине које
гласи:
„Мјештани села Ћеле имају идеју да се кроз Ћеле постави јавна расвјета што би било
од изузетног значаја и они би да купе свјетиљке, а да Општина нађе модалитет финансирања
прикључка и кабла.“
6.Одборник Мирко Вујановић, ДНС, поставио је питање Начелнику општине које долази од
мјештана приградског насеља Туњица везано за поправку јавне расвјете које гласи:
„Мјештани насеља Туњица су примјетили да је градска расвјета у граду доведена
максимално до функције и питају да ли ће доћи на ред поправка јавне расвјете у Туњици јер
пола сијалица не ради?“
7.Одборник Селим Екић, СДА, поставио је питање Начелнику општине које гласи:
„Мјештани Благај Ријеке, Благај Јапре и Масловара су се искрено обрадовали почетку
извођења радова на проширењу градског водовода за ова насеља.Међутим, након свега што се
дешавало и дешава на терену остају заиста збуњени, отворени шахтови, канали, лоше
обиљежени, немогућност прилаза стамбеном објекту већ 40 дана.Прича се о ненамјенском
трошењу новца од овог пројекта и да нема новца за завршетак предвиђених радова.
Грађани траже објашњење и што бржу реакцију надлежних како би се што прије завршила
ова фаза изградње и створила основа за даљњу изградњу и претворило све у позитивну
причу.“
8.Одборник Мирко Згоњанин, ДНС, поставио је питање Начелнику општине које долази од
упосленика Општинске управе и грађана који долазе у Општину, а односи се на проблем
пушења у канцеларијама зграде Општине.Упосленици и грађани који долазе у Општину
траже од Начелника Општине да се нађе неко адекватно рјешење на опште задовољство и
једних и других и предлажу изградњу неке застакљене просторије за пушаче.
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.
Програми рада и пословања јавних установа и предузећа за 2018. годину
а) ЈП „Радио Нови Град“ Нови Град
Уводничар за ову подтачку била је Маја Јованић Костадиновић, директор ЈП „Радио Нови
Град“ Нови Град
Предсједник СО-е је отворио расправу.
У расправи су учествовали одборници Милан Вуковић и Мирко Шљокавица.
На питања одборника одговоре је дала Маја Јованић Костадиновић, директор ЈП „Радио Нови
Град“ Нови Град.
Предсједник СО-е је закључио расправу и дао на гласање Програм рада.
За Програм је гласало 19 одборника, против - , а 5 одборника је било уздржано, након чега је
констатовао да је, потребном скупштинском већином донесена
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ОДЛУКА
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА И ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН
ЈАВНOГ ПРЕДУЗЕЋА „РАДИО НОВИ ГРАД“ НОВИ ГРАД ЗА 2018. ГОДИНУ
I
Даје се сагласност на Програм рада и финансијски план Јавног предузећа „Радио Нови Град“
Нови Град за 2018. годину.
б) ЈУ ГСЦ „Спортска дворана“ Нови Град
Уводничар за ову подтачку 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 Програм рада, након чега је
констатовао да је једногласно донесена
ОДЛУКА
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА И ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН
ЈАВНЕ УСТАНОВЕ ГСЦ „СПОРТСКА ДВОРАНА“ НОВИ ГРАД ЗА 2018. ГОДИНУ
I
Даје се сагласност на Програм рада и финансијски план Јавне установе ГСЦ „Спортска
дворана“ Нови Град за 2018. годину.
в) ЈЗУ Дом здравља Нови Град
Уводничар за ову подтачку био је Зоран Рађеновић, директор ЈЗУ Дом здравља Нови Град.
Предсједник СО-е је отворио расправу.
У расправи су учествовали одборници Слободан Станић и Владана Дакић.
На питања одборника одговоре је дао Зоран Рађеновић, директор ЈЗУ Дом здравља Нови
Град.
Предсједник СО-е је закључио расправу и дао на гласање Програм рада.
За Програм је гласало 18 одборника, против - , а 4 одборника су била уздржана, након чега је
констатовао да је, потребном скупштинском већином донесена
ОДЛУКА
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА И ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН
ЈАВНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ ДОМ ЗДРАВЉА НОВИ ГРАД ЗА 2018. ГОДИНУ
I
Даје се сагласност на Програм рада и финансијски план Јавне здравствене установе Дом
здравља Нови Град за 2018. годину.
г) ЈУ „Културно-образовни центар“ Нови Град
Уводничар за ову подтачку био је Дражен Бабић, директор ЈУ „Културно-образовни центар“
Нови Град.
Предсједник СО-е је отворио расправу.
У расправи су учествовали одборници Милана Мариновић и Мирко Згољанин.
На питања одборника одговоре је дао Дражен Бабић, директор ЈУ „Културно-образовни
центар“ Нови Град.
Предсједник СО-е је закључио расправу и дао на гласање Програм рада.
За Програм је гласало 17 одборника, против - , а 4 одборника су била уздржана, након чега је
констатовао да је, потребном скупштинском већином донесена
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ОДЛУКА
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА И ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН
ЈАВНЕ УСТАНОВЕ „КУЛТУРНО-ОБРАЗОВНИ ЦЕНТАР“ НОВИ ГРАД ЗА 2018. ГОДИНУ
I
Даје се сагласност на Програм рада и финансијски план Јавне установе „Културно-образовни
центар“ Нови Град за 2018. годину.
д) ЈУ Дјечији вртић „Пчелица Маја“ Нови Град
Уводничар за ову подтачку био је Милан Маринчић, в.д. директор ЈУ Дјечији вртић
„Пчелица Маја“ Нови Град.
Предсједник СО-е је отворио расправу.
У расправи су учествовали одборници Рајко Предојевић и Мирко Згоњанин.
На питања одборника одговоре је дао Милан Маринчић, в.д. директор ЈУ Дјечији вртић
„Пчелица Маја“ Нови Град.
Предсједник СО-е је закључио расправу и дао на гласање Програм рада.
За Програм је гласало 17 одборника, против - , а 4 одборника су била уздржана, након чега је
констатовао да је, потребном скупштинском већином донесена
ОДЛУКА
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА И ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН
ЈАВНЕ УСТАНОВЕ ДЈЕЧИЈИ ВРТИЋ „ПЧЕЛИЦА МАЈА“ НОВИ ГРАД ЗА 2018. ГОДИНУ
I
Даје се сагласност на Програм рада и финансијски план Јавне установе Дјечији вртић
„Пчелица Маја“ Нови Град за 2018. годину.
ђ) ЈУ Центар за социјални рад Нови Град
Уводничар за ову подтачку био је Владимир Мирић, в.д. 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 Програм рада.
За Програм је гласало 19 одборника, против - , а 3 одборника су била уздржана, након чега је
констатовао да је, потребном скупштинском већином донесена
ОДЛУКА
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА И ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН
ЈАВНЕ УСТАНОВЕ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД НОВИ ГРАД ЗА 2018. ГОДИНУ
I
Даје се сагласност на Програм рада и финансијски план Јавне установе Центар за социјални
рад Нови Град за 2018. годину.
е) ЈУ Туристичка организација општине Нови Град
Уводничар за ову подтачку био је Момир Ковачевић, директор ЈУ Туристичка организација
општине Нови Град.
Предсједник СО-е је отворио расправу.
У расправи је учествовао одборник Драго Тодић, Мирко Вујановић и Слободан Станић.
На питања одборника одговоре је дао Момир Ковачевић, директор ЈУ Туристичка
организација општине Нови Град.
Предсједник СО-е је закључио расправу и дао на гласање Програм рада, након чега је
констатовао да је једногласно донесена
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ОДЛУКА
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА И ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН
ЈАВНЕ УСТАНОВЕ ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ОПШТИНЕ НОВИ ГРАД ЗА 2018. ГОДИНУ
I
Даје се сагласност на Програм рада и финансијски план Јавне установе Туристичка
организација општине Нови Град за 2018. годину.
ж) ЈУ Народна библиотека Нови Град
Уводничар за ову подтачку 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.
За Програм је гласало 19 одборника, против - , а 4 одборника су била уздржана, након чега је
констатовао да је, потребном скупштинском већином донесена
ОДЛУКА
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА И ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН
ЈАВНЕ УСТАНОВЕ НАРОДНА БИБЛИОТЕКА НОВИ ГРАД ЗА 2018. ГОДИНУ
I
Даје се сагласност на Програм рада и финансијски план Јавне установе Народна библиотека
Нови Град за 2018. годину.
ТАЧКА 4.
Приједлог Одлуке о начину и условима јавне продаје земљишта у државној својини у к.о.
Добрљин и Сводна
Уводничар за ову тачку дневног реда била је Данка Граонић, испред Одјељења за просторно
уређење и стамбено-комуналне послове.
Рајко Предојевић, предсједник Одбора за прописе, испред Одбора, нагласио је да је Одбор
разматрао приједлог Одлуке о начину и условима јавне продаје земљишта у државној својини у к.о.
Добрљин и Сводна, да чланови нису имали примједби на исту и једногласно прослијеђују приједлог
Одлуке Скупштини на разматрање и усвајање.
Предсједник СО-е је отворио расправу.
У расправи су учествовали одборници Слободан Станић и Милан Вуковић.
На питања одборника одговоре је дала Данка Граонић, испред Одјељења за просторно
уређење и стамбено-комуналне послове.
Предсједник СО-е је закључио расправу и дао на гласање предложену Одлуку, након чега је
констатовао да је Одлука једногласно усвојена и донесен
ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Одлука о начину и условима јавне продаје земљишта у државној својини у к.о.
Добрљин и Сводна
2. Одлука ће се објавити у „Службеном гласнику општине Нови Град“.
3. Закључак ступа на снагу даном доношења.
ТАЧКА 5.
Приједлог Одлуке о проширеним правима из социјалне заштите
Уводничар за ову тачку дневног реда био је Александар Јанковић.
Рајко Предојевић, предсједник Одбора за прописе, испред Одбора, нагласио је да је Одбор
разматрао приједлог Одлуке о проширеним правима из социјалне заштите, да чланови нису имали
примједби на исту и једногласно прослијеђују приједлог Одлуке Скупштини на разматрање и
усвајање.
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Предсједник СО-е је отворио расправу.
У расправи су учествовали одборници Мирко Шљокавица и Слободан Станић.
На питања одборника одговоре је дао Мирослав Дрљача, Начелник општине.
Предсједник СО-е је закључио расправу и дао на гласање предложену Одлуку, након чега је
констатовао да је Одлука једногласно усвојена и донесен
ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Одлука о проширеним правима из социјалне заштите .
2. Одлука ће се објавити у „Службеном гласнику општине Нови Град“.
3. Закључак ступа на снагу даном доношења.
ТАЧКА 6.
Приједлог Одлуке о финансирању Јавне установе Дјечији вртић „Пчелица Маја“ Нови Град у
2018. години
Уводничар за ову тачку дневног реда био је Александар Јанковић.
Рајко Предојевић, предсједник Одбора за прописе, испред Одбора, нагласио је да је Одбор
разматрао приједлог Одлуке о финансирању Јавне установе Дјечији вртић „Пчелица Маја“ Нови Град
у 2018. години, да чланови нису имали примједби на исту и једногласно прослијеђују приједлог
Одлуке Скупштини на разматрање и усвајање.
Предсједник СО-е је отворио расправу.
Како расправе није било предсједник СО-е је дао на гласање предложену Одлуку.
За Одлуку је гласао 21 одборник, против - , а 2 одборника су била уздржана, након чега је
констатовао да је Одлука усвојена, потребном скупштинском већином и донесен
ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Одлука о финансирању Јавне установе Дјечији вртић „Пчелица Маја“ Нови Град
у 2018. години.
2. Одлука ће се објавити у „Службеном гласнику општине Нови Град“.
3. Закључак ступа на снагу даном доношења.
ТАЧКА 7.
Приједлог Одлуке о изради омладинске политике општине Нови Град од 2018. до 2022. године
Уводничар за ову тачку дневног реда био је Александар Јанковић.
Рајко Предојевић, предсједник Одбора за прописе, испред Одбора, нагласио је да је Одбор
разматрао приједлог Одлуке о изради омладинске политике општине Нови Град од 2018. до 2022.
године, да чланови нису имали примједби на исту и једногласно прослијеђују приједлог Одлуке
Скупштини на разматрање и усвајање.
Предсједник СО-е је отворио расправу.
У расправи је учествовао одборник Слободан Станић.
Предсједник СО-е је закључио расправу и дао на гласање предложену Одлуку, након чега је
констатовао да је Одлука једногласно усвојена и донесен
ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Одлука о изради омладинске политике општине Нови Град од 2018. до 2022.
године.
2. Одлука ће се објавити у „Службеном гласнику општине Нови Град“.
3. Закључак ступа на снагу даном доношења.
ТАЧКА 8.
Приједлог Одлуке о отпису дијела потраживања евидентираних у рачуноводственој евиденцији
општине Нови Град за 2017. годину
Уводничар за ову тачку дневног реда био је Милан Боснић, испред Одјељења за буџет и
финансије.
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Рајко Предојевић, предсједник Одбора за прописе, испред Одбора, нагласио је да је Одбор
разматрао приједлог Одлуке о отпису дијела потраживања евидентираних у рачуноводственој
евиденцији општине Нови Град за 2017. годину , да чланови нису имали примједби на исту и
једногласно прослијеђују приједлог Одлуке Скупштини на разматрање и усвајање.
Исто мишљење Одбора је за сљедећу тачку дневног реда.
Предсједник СО-е је отворио расправу.
Како расправе није било предсједник СО-е је дао на гласање предложену Одлуку.
За Одлуку је гласало 20 одборника, против - , а 1 одборник је био уздржан, након чега је
констатовао да је Одлука усвојена, потребном скупштинском већином и донесен
ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Одлука о отпису дијела потраживања евидентираних у рачуноводственој
евиденцији општине Нови Град за 2017. годину.
2. Одлука ће се објавити у „Службеном гласнику општине Нови Град“.
3. Закључак ступа на снагу даном доношења.
ТАЧКА 9.
Приједлог Одлуке о отпису дијела обавеза евидентираних у рачуноводственој евиденцији
општине Нови Град за 2017. годину
Уводничар за ову тачку дневног реда био је Милан Боснић, испред Одјељења за буџет и
финансије.
Предсједник СО-е је отворио расправу.
Како расправе није било предсједник СО-е је дао на гласање предложену Одлуку.
За Одлуку је гласао 21 одборник, против - , а 1 одборник је био уздржан, након чега је
констатовао да је Одлука усвојена, потребном скупштинском већином и донесен
ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Одлука о отпису дијела обавеза евидентираних у рачуноводственој евиденцији
општине Нови Град за 2017. годину.
2. Одлука ће се објавити у „Службеном гласнику општине Нови Град“.
3. Закључак ступа на снагу даном доношења.
У наставку сједницом предсједава Селим Екић, потпредсједник СО-е.
ТАЧКА 10.
Приједлог Одлуке о оснивању Привредног савјета општине Нови Град
Уводничар за ову тачку дневног реда била је Мира Дрљача, начелник Одјељења за привреду и
пољопривреду.
Рајко Предојевић, предсједник Одбора за прописе, испред Одбора, нагласио је да је Одбор
разматрао приједлог Одлуке о оснивању Привредног савјета општине Нови Град, да чланови нису
имали примједби на исту и једногласно прослијеђују приједлог Одлуке Скупштини на разматрање и
усвајање.
Исто мишљење Одбора је и за тачке 11. и 12. дневног реда.
Потпредсједник СО-е је отворио расправу.
У расправи је учествовао одборник Слободан Станић.
На питање одборника одговоре је дала Мира Дрљача, начелник Одјељења за привреду и
пољопривреду.
Потпредсједник СО-е је закључио расправу и дао на гласање предложену Одлуку, након чега
је констатовао да је Одлука једногласно усвојена и донесен
ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Одлука о оснивању Привредног савјета општине Нови Град.
2. Одлука ће се објавити у „Службеном гласнику општине Нови Град“.
3. Закључак ступа на снагу даном доношења.
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ТАЧКА 11.
Приједлог Одлуке о именовању Савјета за безбједност саобраћаја на подручју општине
Нови Град
Уводничар за ову тачку дневног реда био је Зоран Мијатовић, начелник Одјељења за
просторно уређење и стамбено-комуналне послове.
Потпредсједник СО-е је отворио расправу.
У расправи је учествовао одборник Слободан Станић.
На питање одборника одговор је дао Зоран Мијатовић, начелник Одјељења за просторно
уређење и стамбено-комуналне послове.
Потпредсједник СО-е је закључио расправу и дао на гласање предложену Одлуку.
За Одлуку је гласао 21 одборник, против - , а 1 одборник је био уздржан, након чега је
констатовао да је Одлука усвојена, потребном скупштинском већином и донесен
ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Одлука о именовању Савјета за безбједност саобраћаја на подручју општине
Нови Град.
2. Одлука ће се објавити у „Службеном гласнику општине Нови Град“.
3. Закључак ступа на снагу даном доношења.
ТАЧКА 12.
Приједлог Одлуке о именовању представника одборника Скупштине општине Нови Град у
Координационом тиму за израду Плана капиталних инвестиција за период 2018 - 2021. година
Уводничар за ову тачку дневног реда био Зоран Мијатовић, начелник Одјељења за просторно
уређење и стамбено-комуналне послове.
Потпредсједник СО-е је позвао предсједнике Клубова одборника и представнике одборничких
група да предложе своје кандидате за представнике одборника Скупштине општине Нови Град у
Координационом тиму за израду Плана капиталних инвестиција за период 2018 - 2021. година.
Фикрет Халиловић, испред Клуба одборника СДА-СДП предложио је одборника
Мехмеда Алића.
Милан Вуковић, испред Клуба одборника СНСД предложио је одборника Сњежану Рајилић.
Мирко Вујановић, испред клуба одборника ДНС предложио је одборника Рајка Предојевића.
Слободан Станић, одборник СДС предложио је одборника Зорана Мршића.
Сњежана Рајилић, одборник СНСД није прихватила предложену позицију.
Зоран Мршић,одборник СРС РС прихватио је предложену позицију.
Потпредсједник СО-е је закључио расправу и предложио да се гласа за предложене
кандидате: Мехмеда Алића, Зорана Мршића и Рајка Предојевића и дао на гласање приједлог, након
чега је констатовао да је приједлог једногласно усвојен и донесена
ОДЛУКА
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСТАВНИКА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ OПШТИНЕ
НОВИ ГРАД У КООРДИНАЦИНОМ ТИМУ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА КАПИТАЛНИХ
ИНВЕСТИЦИЈА ЗА ПЕРИОД 2018 – 2021. ГОДИНА
I
За чланове Координационог тима за израду Плана капиталних инвестиција за период 2018 –
2021. година испред одборника Скупштине oпштине Нови Град именују се:
1)
2)
3)

Мехмед Алић, одборник,
Зоран Мршић, одборник и
Рајко Предојевић, одборник.
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ТАЧКА 13.
Приједлог Одлуке о расписивању Jавног конкурса за избор и именовање чланова Управног
одбора Јавног предузећа „Радио Нови Град“ Нови Град
Потпредсједник СО-е је констатовао да је приједлог Одлуке у материјалима достављен
одборницима и предложио да предсједник Одбора за прописе прочита ставове Одбора за све наредне
тачке што су одборници једногласно прихватили.
Рајко Предојевић, предсједник Одбора за прописе, испред Одбора, нагласио је да је Одбор
разматрао приједлоге Одлуке из тачака 13., 14. и 15., да чланови нису имали примједби и
једногласно прослијеђују приједлоге Одлука Скупштини на разматрање и усвајање.
Исто мишљење Одбора је за тачке 16. и 17. дневног реда.
Потпредсједник СО-е је отворио расправу.
Како расправе није било потпредсједник СО-е је дао на гласање предложену Одлуку.
За Одлуку је гласало 19 одборника, против - , а 2 одборника су била уздржана, након чега је
констатовао да је Одлука усвојена, потребном скупштинском већином и донесен
ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Одлука о расписивању Jавног конкурса за избор и именовање чланова Управног
одбора Јавног предузећа „Радио Нови Град“ Нови Град.
2. Одлука ће се објавити у „Службеном гласнику општине Нови Град“.
3. Закључак ступа на снагу даном доношења.
ТАЧКА 14.
Приједлог Одлуке о расписивању Jавног конкурса за избор и именовање једног члана
Управног одбора Јавне здравствене установе Дом здравља Нови Град
Потпредсједник СО-е је констатовао да је приједлог Одлуке у материјалима достављен
одборницима.
Потпредсједник СО-е је отворио расправу.
Како расправе није било потпредсједник СО-е је дао на гласање предложену Одлуку.
За Одлуку је гласало 18 одборника, против - , а 3 одборника су била уздржана, након чега је
констатовао да је Одлука усвојена, потребном скупштинском већином и донесен
ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Одлука о расписивању Jавног конкурса за избор и именовање једног члана
Управног одбора Јавне здравствене установе Дом здравља Нови Град.
2. Одлука ће се објавити у „Службеном гласнику општине Нови Град“.
3. Закључак ступа на снагу даном доношења.
ТАЧКА 15.
Приједлог Одлуке о именовању Комисије за спровођење Јавног конкурса за избор и именовање
чланова Управног одбора ЈП „Радио Нови Град“ Нови Град и једног члана ЈЗУ Дом здравља
Нови Град
Потпредсједник СО-е прочитао је приједлог да се у Комисију за спровођење Јавног конкурса
за избор и именовање чланова Управног одбора ЈП „Радио Нови Град“ Нови Град и једног члана ЈЗУ
Дом здравља Нови Град именују: Бранислав Дмитрашиновић, за предсједника; Љубан Кнежевић, за
члана; Душко Дамјанић, за члана; Драгана Башић, за члана и Слободанка Вујиновић, за члана.
Потпредсједник СО-е је отворио расправу.
Како расправе није било потпредсједник СО-е је дао на гласање предложену Одлуку.
За Одлуку је гласало 18 одборника, против - , а 3 одборника су била уздржана, након чега је
констатовао да је Одлука усвојена, потребном скупштинском већином и донесен
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ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Одлука о именовању Комисије за спровођење Јавног конкурса за избор и
именовање чланова Управног одбора ЈП „Радио Нови Град“ Нови Град и једног члана ЈЗУ
Дом здравља Нови Град.
2. Одлука ће се објавити у „Службеном гласнику општине Нови Град“.
3. Закључак ступа на снагу даном доношења.
ТАЧКА 16.
Приједлог Одлуке о утврђивању нацрта Измјена и допуна Измјена и допуна регулационог
плана „Центар“ у Новом Граду
Уводничар за ову тачку дневног реда била је Данка Граонић, испред Одјељења за просторно
уређење и стамбено-комуналне послове.
Потпредсједник СО-е је отворио расправу.
У расправи је учествовао одборник Зоран Мршић.
Потпредсједник СО-е је закључио расправу и дао на гласање предложену Одлуку, након чега
је констатовао да је Одлука једногласно усвојена и донесен
ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Одлука о утврђивању нацрта Измјена и допуна Измјена и допуна регулационог
плана „Центар“ у Новом Граду.
2. Одлука ће се објавити у „Службеном гласнику општине Нови Град“.
3. Закључак ступа на снагу даном доношења.
ТАЧКА 17.
Приједлог Одлуке о измјени Одлуке о именовању и овлаштењу одборника Скупштине општине
Нови Град за закључивање бракова
Уводничар за ову тачку дневног реда био је Александар Јанковић.
Потпредсједник СО-е је отворио расправу.
Како расправе није било потпредсједник СО-е је дао на гласање предложену Одлуку.
За Одлуку је гласало 18 одборника, против - , а 3 одборника су била уздржана, након чега је
констатовао да је Одлука усвојена, потребном скупштинском већином и донесен
ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Одлука о измјени Одлуке о именовању и овлаштењу одборника Скупштине
општине Нови Град за закључивање бракова.
2. Одлука ће се објавити у „Службеном гласнику општине Нови Град“.
3. Закључак ступа на снагу даном доношења.
ТАЧКА 18.
Информација о раду спортских клубова и организација на подручју општине Нови Град за
2017. годину
Уводничар за ову тачку дневног реда била је Валентина Маринковић, испред Одјељења за
друштвене дјелатности.
Потпредсједник СО-е је отворио расправу.
У расправи су учествовали одборници Мирко Згоњанин, Маринко Костадиновић, Милана
Мариновић и Селим Екић.
Потпредсједник СО-е је закључио расправу и дао на гласање Информацију, након чега је
констатовао да је Информација једногласно усвојена и донесен
ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Информација о раду спортских клубова и организација на подручју општине
Нови Град за 2017. годину.
2. Закључак ступа на снагу даном доношења.
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ТАЧКА 19.
Информација о стању културе у 2017. години на подручју општине Нови Град
Уводничар за ову тачку дневног реда била је Валентина Маринковић, испред Одјељења за
друштвене дјелатности.
Потпредсједник СО-е је отворио расправу.
Како расправе није било потпредсједник СО-е је дао на гласање Информацију, након чега је
констатовао да је Информација једногласно усвојена и донесен
ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Информација о стању културе у 2017. години на подручју општине Нови Град.
2. Закључак ступа на снагу даном доношења.
ТАЧКА 20.
Информација о поступку проглашења претходне заштите ријеке Уне
Уводничар за ову тачку дневног реда био је Бојан Лукач, замјеник Начелника општине.
Потпредсједник СО-е је отворио расправу.
Како расправе није било потпредсједник СО-е је дао на гласање Информацију, након чега је
констатовао да је Информација једногласно усвојена и донесен
ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Информација о поступку проглашења претходне заштите ријеке Уне.
2. Закључак ступа на снагу даном доношења.

Како је дневни ред исцрпљен, предсједник СО-е Мирко Згоњанин је закључио 17. редовну
сједницу Скупштине општине Нови Град у 14,03 часова.
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