РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА НОВИ ГРАД
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Стручна служба СО-е
Број: 02-013- 14/18
Датум: 29.03.2018. године
ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА
СА 18. РЕДОВНЕ СЈЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ НОВИ ГРАД
Осамнаеста редовна сједница Скупштине општине Нови Град одржана је 29.03.2018. године
са почетком у 9,02 часова у сали број 5 oпштине Нови Град.
Сједници је присуствовало 25 одборника.
Сједници нису присуствовали одборници: Един Шупуковић и Симо Томић.
Поред одборника сједници су присуствовали: Мирослав Дрљача, Начелник општине,
уводничар за тачку 3.; Бојан Лукач, замјеник Начелника општине, Милева Богић, секретар СО-е;
начелници одјељења: Мира Дрљача, уводничар за тачку 12.,Зоран Мијатовић, уводничар за тачке 5.,
6., 8. и 15., Сања Пилиповић, Боривој Јапунџа и в.д. начелник Одјељења Слађана Вукоман Ољача,
уводничар за тачку 7.; Александар Јанковић, уводничар за тачкe 9.,10.,11.,13., и 14.; Зоран Басрак,
замјеник правобраниоца, уводничар за тачку 4.; Вељко Бабић, новинар РТРС, Зоран Бабић, сниматељ;
Зора Савић и Драгана Карлица, новинари „Радио Нови Град“.
Сједницом је предсједавао Мирко Згоњанин, предсједник СО-е, који је отворио 18. редовну
сједницу Скупштине општине Нови Град, предложио дневни ред који су одборници добили у писаној
форми, отворио расправу и предложио да се тачка 15. Информација о раду Правобранилаштва РССједиште замјеника Приједор, за 2017. годину заротира и стави као тачка 4. дневног реда због обавеза
Зорана Басрака, замјеника правобраниоца.
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 17. редовне сједнице Скупштине општине
Нови Град
2. „Актуелни час“
3. Извјештај о раду Начелника општине и Општинске управе општине Нови Град
у 2017. години
4. Информација о раду Правобранилаштва РС-Сједиште замјеника Приједор,
за 2017. годину
5. Приједлог Плана капиталних инвестиција општине Нови Град за период
2018. до 2021. година
6. Нацрт Стратегије безбједности саобраћаја на путевима општине Нови Град за период
2018. – 2027. године
7. Приједлог Одлуке о дугорочном кредитном задужењу општине Нови Град
8. Приједлог Одлуке о продаји непосредном погодбом земљишта у државној својини у
катастарској општини Благај Ријека
9. Приједлог Одлуке о давању сагласности на цијену комуналне услуге КП „Водовод и
канализација“ а.д. Нови Град
10. Приједлог Одлуке о давању сагласности на цијену комуналне услуге КП „Комус“ а.д.
Нови Град
11. Приједлог Плана техничког опремања Територијалне ватрогасне јединице општине Нови
Град у 2018. години
12. Приједлог Програма о измјенама Програма утрошка средстава добијених од посебних
водних накнада у 2018. години
13. Извјештај о раду Начелника Општине у органима КП „Комус“ а.д. Нови Град
у 2017. години
14. Извјештај о раду Начелника Општине у органима КП „Водовод и канализација“ а.д. Нови
Град у 2017. години
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15. Информација о стању локалних путева и улица на подручју општине Нови Град
у 2017. години
16. Кадровска питања:
а) Разрјешење в.д. начелника Одјељења за буџет и финансије општине Нови Град
б) Именовање начелника Одјељења за буџет и финансије општине Нови Град након проведене
конкурсне процедуре
в) Разрјешење члана Управног одбора Јавне здравствене установе Дом здравља Нови Град, због
подношења оставке
г) Именовање в.д. члана Управног одбора Јавне здравствене установе Дом здравља
Нови Град
ТАЧКА 1.
Разматрање и усвајање Извода из записника са 17. редовне сједнице Скупштине општине
Нови Град
Примједби на Извод из записника није било. Предсједник СО-е дао је на гласање Извод из
записника са 17. редовне сједнице СО-е, након чега је констатовао да је исти једногласно усвојен.
ТАЧКА 2.
„Актуелни час“
1.Одборник Соња Гојић, СНСД, поставила је питање Начелнику општине које гласи:
„Постоји ли могућност да се изврши насипање прилаза згради која се налази у улици
Кеј Војводе Степе број 19? Тачније, мислим прилаз згради од стране „24“ па до зграде.“
2.Одборник Бојана Тадић , самостални одборник, поставила је два питања Начелнику
општине која долазе од мјештана села Рашће и гласе:
„Мјештани села апелују на Начелника општине да упути Ургенцију РЈ
„Електродистрибуције“ Нови Град да се нову трафостаницу Доње Рашће, линија према
Пајићима и према Дробцима изврши реконструкција јер је линија у катастрофалном стању,
годинама није ништа рађено и често долази до нестанка електричне енергије, прошле године
били су 4 дана без струје.“ и
„Мјештани траже да се далековод Матавази-Рашће гдје су прије годину и више дана
постављене бетонске бандере пренесе линија са постојећих дрвених бандера које су у лошем
стању.“
3.Одборник Владана Дакић, СНСД, поставила је два питања Начелнику општине која
долазе од забринуте групе грађана и гласе:
„Пси луталице већ пар дана лутају улицама нашег града и изазивају страх код
становништва. Да ли постоји и који је механизам за збрињавање паса луталица са градских
улица?“ и
„У улици Надежде Петровић се налазе старе и напуштене куће које су склоне
урушавању и представљају опасност за пролазнике. Да ли постоји могућност формирања
комисије чији би задатак био да се попишу све грађевине које угрожавају безбједност људи и
саобраћаја и предложи њихова реконструкција или рјешење о одобрењу уклањања?“
4.Одборник Борислав Новаковић, СНСД, поставио је два питања Начелнику општине која
гласе:
„На путном правцу магистралног пута М-14 Нови Град-Костајница, на релацији од
Драгише Вуковића до Астора у селу Добрљин, као и на старом магистралном путу Л-13 на
релацији Кукавички бунар-Жељко Бошчанин, зачепљени су одводни канали, које треба хитно
очистити и ударне рупе санирати. Да ли ће се и када ови радови урадити?“ и
„На локалном путу Л-01 Добрљин-Куљани, шибље и раслиње поред пута се навило на
пут и омета нормално одвијање саобраћаја. Може ли Комунална полиција изаћи на лице
мјеста и издати писмене налоге за уклањање истог?“
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5.Одборник Мехмед Алић, СДА, поставио је два питања Начелнику општине која гласе:
„Мјештани мјесне заједнице Благај питају начелника општине Нови Град да ли
постоји могућност санације Регионалног пута Р 404 од моста на ријеци Сани до Основне
школе у Благају?“ и
„Мјештани Горанске улице питају начелника општине Нови Град да ли је планом
капиталних инвестиција планирано асфалтирање њихове улице?“
6.Одборник Жељко Вуковић, самостални одборник, поставио је питање Начелнику
општине које долази из села Равнице и гласи:
„Мјештани села имају проблем са неугодним мирисом који се шири са фарме која
послује у мјесту Равнице и други проблем што пролазе тракторима поред дјечијег игралишта
гдје се дјеца играју крај школе и износе фекалије на гумама. Дјеци омета наставу неугодан
мирис као и фекалије поред школског дворишта. Мјештани моле да се нешто урадити по том
питању.“
7.Одборник Слободан Станић, СДС, поставио је питање Начелнику општине које гласи:
„Група грађана замољава да се на гробљу Демизовац у Добрљину обезбједи, уколико
је могуће, контејнер ради прољетног уклањања отпада.“
8.Одборник Маринко Костадиновић, ПДП, поставио је два питања Начелнику општине
која гласе:
„Грађани мјесне заједнице Велика Жуљевица- засеок Ивановићи, Војновићи,
Згоњанини питају да ли постоји могућност да им се помогне у насипању пута који је у доста
лошем стању? Они су сакупили одређени износ пара који би утрошили за ископ канала, а да
им општина помогне у насипању пута.“ и
„Група грађана села Равнице питају како ријешити онај неугодан мирис који долази са
фарме у Равницама?“
9.Одборник Зоран Мршић, СРС РС, поставио је два питања Начелнику општине која гласе:
„Питање долази од грађанa Мале Новске Рујишке и Кршаља и гласи: На путној
дионици Мала Новска Рујишка –Кршље, поближе на локацији око Бријестовог моста у
потпуности је непроходан постојећи пропуст већ дужи низ година. Он је сада изазвао
излокавање воде на два мјеста у удаљености 30 до 50 m од Бријестовог моста и асфалт је
остао сам, испод нема подлоге. То доводи до могућности да било које теже возило уништи тај
пут и да дође до потуне обуставе саобраћаја.“ и
„Да ли се планира изградња тротоара у Улици Петра Пеције од Градске библиотеке до
главног улаза у „Сану“?“
10.Одборник Сњежана Рајилић, СНСД, поставила је два питања Начелнику општине која
гласе:
„Како можемо доћи до реконструкције и да ли можемо затражити додатна средства да
се санира клизиште на путу Сводна-Брезици које може да угрози безбједност путника у
путничким аутомобилима или да се бар привремено забрани саобраћање теретних камиона јер
имам сазнања да постоји могућност ако се настави саобраћај теретних камиона да може пут
да се поклиже и да се саобраћај у цијелости заустави?“ и
„ Питање се односи на регинални пут Р 475, а то је информација да је он прекинут за
саобраћај у Раковцу и тако да би било потребно да упутимо допис предузећу које одржава те
путеве или јавним путевима да видимо да ли се ту може извршити санирање.“
11.Одборник Мирко Вујановић, ДНС, поставио је два питања Начелнику општине која се
односе на Индустријску зону и гласе:
„Ради се о каналу који одводи оборинске воде у Индустријској зони и пролази између
Пелетаре и Лес трејда у правцу Уне у дужини цца 1000 m.Због неодржавања истог већ дужи
низ година канал је зарастао у коров и растиње те не служи сврси, те у вријеме појачаних
падавина поплави дио Индустријске зоне што се недавно и десило. С обзиром да канал
пролази испод Магистралног пута и пруге те даље кроз Индустријску зону питамо ко је
надлежан за одржавање истог да би спријечили овакве појаве?“ и
„Већ дужи низ година откупљено земљиште у површини од 47000 квадратних метара,
а оно се налази у власништву три власника и ни један од њих није земљиште привео намјени
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те је дјелимично претворено у дивљу депонију. Питање какве су угворене обавезе власника
јер за исту површину има интерсаната-купаца који би је довели предвиђеној намјени, самим
тим што би допринијело запошљавању нових радника.“
12.Одборник Драго Тодић, СНСД, поставио је питање Начелнику општине које гласи:
„Када ће се испитати носивост „Вуксановог“ моста у Блатни?“
13.Одборник Рајко Предојевић, ДНС, поставио је питање Начелнику општине које долази
испред грађана села Бојишта и гласи:
„Кад се објективно очекује изградња друге фазе водовода за ово село, имајући у виду
да изградња фазе један је у значајном кашњењу?“
14.Одборник Селим Екић, СДА, поставио је два питања Начелнику општине која гласе:
„Клубу одборника СДА-СДП се у задње вријеме обраћа велики број грађана због
оштећења на путевима и траже помоћ при рјешавању ових проблема. Оштећења су настала
усљед великих падавина. Напомињемо да ни у љетњем одржавању ови путни правци нису
насипани већ неколико година, а то се између осталог односи на улице Уријански пут - 9 Мај
(Урије); Бањалучка; локални пут Благај-Шућа; Доњи Агићи-Кулина пут према Доловљанима.“
и
„Извођачи радова на изградњи водовода до Благаја и кроз Благај сав вишак материјала
депонују имеђу пружног прелаза и моста на ријеци Сани. Позивамо надлежне да упозоре
извођача радова да кориштене површине уреде, а уједно да се искористи могућност уређења
дивље депоније на истом потезу.“
15.Одборник Миленко Вејновић, СНСД, поставио је два питања Начелнику општине која
гласе:
„Мјештани села Витасовци, Соколиште и Радомировац у периоду последњих поплава
били су одсјечени од Општине у времену од 8. марта па све до 20. марта из разлога што је био
поплављен пут Благај - Радомировац, па питају има ли шансе да се исти пут издигне и
реконструише?“ и
„Приликом обилажења поплављеног пута, становништво је користило алтернативне
путеве у Витасовцима, Соколишту,Радомировцу и Јошави, па питамо има ли шансе да изађе
Комисија и утврди оштећења на поменутим путевима и предложи санацију?“
16.Одборник Бојан Вујановић, ПДП, поставио је два питања Начелнику општине која гласе:
„Питање се односи на стање објеката у главној улици (шеталишној зони) и гласи:
Постоји ли могућност скорије санације тих објеката?“ и
„Питање се односи на могућност санације асфалта и тротоара преко моста на Сани и
гласи: Ко је надлежан да изврши санацију? Да ли имате информације хоће ли се у скорије
вријеме радити санација тог дијела моста?“
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 раду Начелника општине и Општинске управе општине Нови Град у 2017. години
Уводничар за ову тачку дневног реда био је Мирослав Дрљача, Начелник општине.
Предсједник СО-е је отворио расправу.
У расправи су учествовали одборници: Мирко Шљокавица, Зоран Мршић, Владана Дакић,
Слободан Станић, Сњежана Рајилић и Мирко Згоњанин.
На питања одборника одговоре је дао Мирослав Дрљача, Начелник општине.
Предсједник СО-е је закључио расправу и дао на гласање Извјештај о раду Начелника
општине и Општинске управе општине Нови Град у 2017. години.
За Извјештај је гласало 20 одборника, против - , а 4 одборника су била уздржана, након чега
је констатовао да је Извјештај усвојен, потребном скупштинском већином и донесен
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ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Извјештај о раду Начелника општине и Општинске управе општине Нови Град у
2017. години.
2. Закључак ступа на снагу даном доношења.
ТАЧКА 4.
Информација о раду Правобранилаштва РС-Сједиште замјеника Приједор, за 2017. годину
Уводничар за ову тачку дневног реда био је Зоран Басрак, замјеник правобраниоца.
Предсједник СО-е је отворио расправу.
Како расправе није било предсједник СО-е је дао на гласање Информацију, након чега је
констатовао да је Информација једногласно усвојена и донесен
ЗАКЉУЧАК
1. Прихвата се Информација о раду Правобранилаштва РС-Сједиште замјеника Приједор, за
2017. годину.
2. Закључак ступа на снагу даном доношења.
ТАЧКА 5.
Приједлог Плана капиталних инвестиција општине Нови Град за период 2018. до 2021. година
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.
Мирослав Дрљача, Начелник општине је поднио Амандман I на Приједлог Плана капиталних
инвестиција општине Нови Град за период 2018. до 2021. година.
У расправи су учествовали одборници: Бојана Тадић која је прочитала 9 Амандмана које је
поднио одборник Зоран Кукавица на Приједлог Плана капиталних инвестиција, Селим Екић, Зоран
Мршић, Драго Тодић, Маринко Костадиновић, Сњежана Рајилић, Мирко Шљокавица, Милан
Вуковић, Слободан Станић, Зоран Кукавица и Мирко Згоњанин.
Предсједник СО-е је закључио расправу и дао на гласање Амандмане поднесене од Зорана
Кукавице, одборника СП, након чега је констатовао да су Амандмани једногласно усвојени.
Предсједник СО-е је дао на гласање Приједлог Плана капиталних инвестиција општине Нови
Град за период 2018. до 2021. година са Амандманима, након чега је констатовао да је План
једногласно усвојен и донесен
ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Одлука о усвајању Плана капиталних инвестиција општине Нови Град за период
2018. – 2021. година.
2. Одлука ће се објавити у „Службеном гласнику општине Нови Град“.
3. Закључак ступа на снагу даном доношења.
ТАЧКА 6.
Нацрт Стратегије безбједности саобраћаја на путевима општине Нови Град за период 2018. –
2027. године
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.
У расправи је учествовао одборник Зоран Мршић.
Предсједник СО-е је закључио расправу, прочитао Закључак о прихватању Нацрта Стратегије
безбједности саобраћаја на путевима општине Нови Град за период 2018. – 2027. године и дао на
гласање, након чега је констатовао да је једногласно донесен
ЗАКЉУЧАК
1. Скупштина општине прихвата Нацрт Стратегије безбједности саобраћаја на путевима
општине Нови Град за период 2018.-2027. година и упућује на јавну расправу.

6
2. Нацрт Стратегије безбједности саобраћаја на путевима општине Нови Град за период 2018.2027. година биће објављен на интернет страници Општине www.opstina-novigrad.com.
3. Јавна расправа ће се спровести дана 16.04.2018. године.
4. За организовање и спровођење јавне расправе задужује се начелник Општине , који се
истовремено обавезује да Скупштини општине, уз приједлог Стратегије, достави извјештај о
резултатима јавне расправе са мишљењима и приједлозима изнесеним у јавној расправи.
5. Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику
општине Нови Град“.
ТАЧКА 7.
Приједлог Одлуке о дугорочном кредитном задужењу општине Нови Град
Уводничар за ову тачку дневног реда била је Слађана Вукоман Ољача, в.д. начелника
Одјељења за буџет и финансије, која је рекла да са обзиром да је претходно усвојен План капиталних
инвестиција са поднесеним Амандманима у тачки 3. став 14. предложене Одлуке долази до
одговрајућих измјена.
Предсједник СО-е је отворио расправу.
Милан Вуковић, предсједник Одбора за буџет и финансије, испред Одбора, је рекао да је
Одбор на својој сједници разматрао приједлог Одлуке о дугорочном кредитном задужењу општине
Нови Град и да нису имали примједби те да једногласно предлажу да се приједлог Одлуке упути
Скупштини на разматрање и усвајање.
Рајко Предојевић, предсједник Одбора за прописе, испред Одбора, је рекао да је Одбор
разматрао предложену Одлуку о дугорочном кредитном задужењу општине Нови Град и није имао
примједби и да су констатовали да је приједлог Одлуке усаглашен са законом и Правилима за израду
закона и других прописа РС и једногласно предлажу да се приједлог Одлуке достави Скупштини на
разматрање и усвајање.
Исто мишљење Одбора је и за тачке 8.,9. и 10. дневног реда.
Како расправе није било предсједник СО-е дао на гласање предложену Одлуку уз измјене
тачке 3., након чега је констатовао да је Одлука једногласно усвојена и донесен
ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Одлука о дугорочном кредитном задужењу општине Нови Град.
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 8.
Приједлог Одлуке о продаји непосредном погодбом земљишта у државној својини у
катастарској општини Благај Ријека
Уводничар за ову тачку дневног реда био је Зоран Мијатовић, начелник Одјељења за
просторно уређење и стамбено-комуналне послове.
Потредсједник СО-е је отворио расправу.
Како расправе није било потпредсједник СО-е је дао на гласање предложену Одлуку, након
чега је констатовао да је Одлука једногласно усвојена и донесен
ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Одлука о о продаји непосредном погодбом земљишта у државној својини у
катастарској општини Благај Ријека.
2. Одлука ће се објавити у „Службеном гласнику општине Нови Град“.
3. Закључак ступа на снагу даном доношења.
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ТАЧКА 9.
Приједлог Одлуке о давању сагласности на цијену комуналне услуге КП „Водовод и
канализација“ а.д. Нови Град
Уводничар за ову тачку дневног реда био је Александар Јанковић.
Потредсједник СО-е је отворио расправу.
У расправи је учествовао одборник Слободан Станић.
На питање одборника одговор је дао Мирослав Дрљача, Начелник општине.
Потредсједник 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 давању сагласности на цијену комуналне услуге КП „Водовод и
канализација“ а.д. Нови Град.
2. Одлука ће се објавити у „Службеном гласнику општине Нови Град“.
3. Закључак ступа на снагу даном доношења.
ТАЧКА 10.
Приједлог Одлуке о давању сагласности на цијену комуналне услуге КП „Комус“ а.д.
Нови Град
Уводничар за ову тачку дневног реда био је Александар Јанковић.
Потпредсједник СО-е је отворио расправу.
У расправи су учествовали одборници Слободан Станић и Зоран Мршић.
На питања одборника одговоре је дао Мирослав Дрљача, Начелник општине.
Потпредсједник СО-е је закључио расправу и дао на гласање предложену Одлуку.
За Одлуку је гласало 14 одборника, против 5 , а уздржаних одборника није било, након чега је
констатовао да је Одлука усвојена, потребном скупштинском већином и донесен
ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Одлука о давању сагласности на цијену комуналне услуге КП „Комус“ а.д.
Нови Град.
2. Одлука ће се објавити у „Службеном гласнику општине Нови Град“.
3. Закључак ступа на снагу даном доношења.
ТАЧКА 11.
Приједлог Плана техничког опремања Територијалне ватрогасне јединице општине Нови Град
у 2018. години
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 предложени План, након чега
је констатовао да је План једногласно усвојен и донесен
ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се План техничког опремања Територијалне ватрогасне јединице општине Нови
Град у 2018. години
2. План ће се објавити у „Службеном гласнику општине Нови Град“.
3. Закључак ступа на снагу даном доношења.
ТАЧКА 12.
Приједлог Програма о измјенама Програма утрошка средстава добијених од посебних водних
накнада у 2018. години
Уводничар за ову тачку дневног реда била је Мира Дрљача, начелник Одјељења за привреду и
пољопривреду.
Потпредсједник СО-е је отворио расправу.
Како расправе није било потпредсједник СО-е је дао на гласање предложени Програм, након
чега је констатовао да је Програм једногласно усвојен и донесен
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ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Програм о измјенама Програма утрошка средстава добијених од посебних
водних накнада у 2018. години.
2. Програм ће се објавити у „Службеном гласнику општине Нови Град“.
3. Закључак ступа на снагу даном доношења.
ТАЧКА 13.
Извјештај о раду Начелника Општине у органима КП „Комус“ а.д. Нови Град у 2017. години
Уводничар за ову тачку дневног реда био је Александар Јанковић.
Потпредсједник СО-е је отворио расправу.
У расправи је учествовао одборник Слободан Станић.
Потпредсједник СО-е је за закључио расправу и дао на гласање Извјештај.
За Извјештај је гласало 17 одборника, против - , а 4 одборника су била уздржана, након чега
је констатовао да је Извјештај усвојен, потребном скупштинском већином и донесен
ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Извјештај о раду Начелника Општине у органима КП „Комус“ а.д. Нови Град у
2017. години.
2. Закључак ступа на снагу даном доношења.
ТАЧКА 14.
Извјештај о раду Начелника Општине у органима КП „Водовод и канализација“ а.д. Нови Град
у 2017. години
Уводничар за ову тачку дневног реда био је Александар Јанковић.
Потпредсједник СО-е је отворио расправу.
У расправи је учествовао одборник Слободан Станић.
На питање одборника одговоре је дао Мирослав Дрљача, Начелник општине.
Потпредсједник СО-е је закључио расправу и дао на гласање Извјештај, након чега је
констатовао да је Извјештај једногласно усвојен и донесен
ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Извјештај о раду Начелника Општине у органима КП „Водовод и канализација“
а.д. Нови Град у 2017. години.
2. Закључак ступа на снагу даном доношења.
ТАЧКА 15.
Информација о стању локалних путева и улица на подручју општине Нови Град у 2017. години
Уводничар за ову тачку дневног реда био је Зоран Мијатовић, начелник Одјељења за
просторно уређење и стамбено-комуналне послове.
Потредсједник СО-е је отворио расправу.
У расправи су учествовали одборници Бојан Вујановић и Драго Тодић.
Потпредсједник СО-е је за закључио расправу и дао на гласање Информацију.
За Информацију је гласало 17 одборника, против - , а 3 одборника су била уздржана, након
чега је констатовао да је Извјештај усвојен, потребном скупштинском већином и донесен
ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Информација о стању локалних путева и улица на подручју општине Нови Град
у 2017. години.
2. Закључак ступа на снагу даном доношења.
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ТАЧКА 16.
Кадровска питања:
а) Разрјешење в.д. начелника Одјељења за буџет и финансије општине Нови Град
Мирослав Дрљача, Начелник општине, је предложио разрјешење в.д. начелника Одјељења за
буџет и финансије Слађане Вукоман Ољаче, дипл.економ. из Новог Града због завршетка
конкурсне процедуре.
Потпредсједник СО-е је дао на гласање приједлог Начелника, након чега је констатовао да је
приједлог једногласно усвојен и донесена
ОДЛУКА
о разрјешењу вршиоца дужности начелника Одјељења за буџет и финансије
I
СЛАЂАНА ВУКОМАН ОЉАЧА, дипл. економиста из Новог Града, разрјешава се вршиоца
дужности начелника Одјељења за буџет и финансије 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“.
б) Именовање начелника Одјељења за буџет и финансије општине Нови Град након
проведене конкурсне процедуре
Мирослав Дрљача, Начелник општине, је предложио да се за начелника Одјељења за буџет и
финансије Општинске управе општине Нови Град
именује Слађана Вукоман Ољача,
дипл.економ. из Новог Града.
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 једногласно усвојен и донесена
ОДЛУКА
о именовању начелника Одјељења за буџет и финансије
I
СЛАЂАНА ВУКОМАН ОЉАЧА, дипл. економиста из Новог Града, именује се за начелника
Одјељења за буџет и финансије Општинске управе општине Нови Град, након проведене конкурсне
процедуре, на вријеме трајања мандата сазива Скупштине општине која је именовала.
II
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном гласнику општине
Нови Град“.
в) Разрјешење члана Управног одбора Јавне здравствене установе Дом здравља Нови
Град, због подношења оставке
Мирослав Дрљача, Начелник општине, је предложио разрјешење Мирослава
Дмитрашиновића, члана Управног одбора Јавне здравствене установе Дом здравља Нови
Град, због подношења оставке.
Потпредсједник СО-е је дао на гласање приједлог Начелника, након чега је констатовао да
је приједлог једногласно усвојен и донесена
ОДЛУКА
о разрјешењу дужности чланa Управног одбора
Јавне здравствене установе Дом здравља Нови Град
I
Мирослав Дмитрашиновић из Новог Града, разрјешава се дужности члана Управног одбора
Јавне здравствене установе Дом здравља Нови Град, због подношења оставке.
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II
Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном гласнику општине Нови
Град“.
г) Именовање в.д. члана Управног одбора Јавне здравствене установе Дом здравља
Нови Град
Мирослав Дрљача, Начелник општине, је предложио да се за в.д. члана Управног одбора
Јавне здравствене установе Дом здравља Нови Град именује Стеван Карлица из Новог Града.
Потпредсједник СО-е је отворио расправу.
Како расправе није било потпредсједник СО-е је дао на гласање приједлог Начелника.
За приједлог је гласало 17 одборника, против - , а 1 одборник је био уздржан, након чега је
констатовао да је приједлог усвојен, потребном скупштинском већином и донесена
ОДЛУКА
о именовању вршиоца дужности члана Управног одбора
Јавне здравствене установе Дом здравља Нови Град
I
За вршиоца дужности члана Управног одбора Јавне здравствене установе Дом здравља Нови
Град именује се Стеван Карлица из Новог Града.
II
Мандат вршиоца дужности члана Управног одбора Јавне здравствене установе Дом здравља
Нови Град ће трајати до окончања поступка јавне конкуренције за избор и именовање члана Јавне
здравствене установе Дом здравља Нови Град, а најдуже 60 дана.
III
Одлука ступа на снагу даном доношења a објавиће се у „Службеном гласнику општине Нови
Град“.
Након што су завршена кадровска питања Свечану заклетву положила је Слађана Вукоман
Ољача, која је именована за начелника Одјељења за буџет и финансије.
Како је дневни ред исцрпљен, предсједник СО-е Мирко Згоњанин је закључио 18. редовну
сједницу Скупштине општине Нови Град у 14,35 часова.
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